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2 PROFIL ABSOLVENTA 

2.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název ŠVP: Informatika v ekonomice 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2016 

 

2.2 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI 

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice připravuje žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami (dále jen SVP) pro činnosti v oblasti ekonomické problematiky s aktivním využitím 

informačních a komunikačních technologií. 

Absolventi jsou vybaveni znalostmi principů tržního hospodářství, znalostí zákonů a dalších právních 

norem a zvyklostí především v oblasti podnikání. Jsou schopni vhodným způsobem získávat, 

analyzovat a využívat informace potřebné pro jejich činnost, a to zejména ekonomické, které souvisejí 

s aplikací výpočetní a kancelářské techniky. Absolventi jsou schopni poradit s výběrem hardwaru 

a softwaru pro potřeby zákazníka. Mají základní znalosti programování. Ovládají prostředky 

elektronické komunikace. Dokážou pracovat s programovým vybavením s využitím jeho manuálu. 

Umí se správně a vhodně vyjadřovat v běžných situacích, ovládají základní prostředky sdělovacího, 

odborného a administrativního stylu a v rámci svého postižení jsou schopni ústně i písemně 

komunikovat. 

Absolventi se dokážou v běžných situacích pracovního a společenského styku vyjadřovat v anglickém 

jazyce. Při jednání s obchodními partnery, spolupracovníky a podřízenými uplatňují pravidla 

společenského chování, ovládají a využívají pravidla týmové práce. 

Příprava v oboru vzdělání vytváří předpoklady k tomu, aby absolventi po příslušné praxi dokázali 

samostatně a iniciativně plnit úkoly spojené s činností firmy, např. zabezpečovat účetní agendu, 

podílet se na tvorbě cen, na poradenských a rozborových činnostech apod. 

Po složení maturitní zkoušky jsou absolventi rovněž připraveni nastoupit do některé z forem 

terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na fakultách elektrotechniky a informatiky vysokých škol 

a ke studiu na vyšších odborných školách zaměřených na informatiku a příbuzné obory. 
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2.3 VÝČET KOMPETENCÍ 

Absolventi v oblasti výkonu profese: 

- rozumí fungování tržní ekonomiky, 

- orientují se v pracovně právních vztazích, 

- znají podstatu podnikání a principy hospodaření podniku, 

- znají právní formy podnikání, 

- orientují se v daňové soustavě, 

- umí vysvětlit principy fungování finančního trhu, 

- mají základní znalosti týkající se mezinárodní ekonomiky, 

- orientují se v základní problematice týkající se marketingu a managementu, 

- znají strukturu národního hospodářství a rozumí ukazatelům měření výkonnosti národního 

hospodářství, 

- ovládají problematiku daňové evidence a účetnictví, 

- dokážou se orientovat ve vedení daňové evidence a účetnictví na počítači, 

- umí provést účetní uzávěrku, zjistit výsledek hospodaření a sestavit daňové přiznání, 

- jsou schopni navrhovat, sestavovat a udržovat HW, kompletovat a oživovat sestavy včetně 

periferních zařízení, 

- umí identifikovat a odstraňovat závady HW a provádět upgrade, 

- pracují s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, zejména s kancelářským 

balíkem, 

- dokážou pracovat se základním programovým vybavením, tj. jsou schopni zvolit vhodný 

operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení, nainstalovat, konfigurovat 

a spravovat operační systém včetně jeho pokročilého nastavení dle objektivních potřeb 

uživatele, 

- navrhují a aplikují vhodný systém pro zabezpečení dat před zneužitím a před jejich zničením, 

- navrhují, realizují a spravují počítačové sítě s ohledem na předpokládané využití, konfigurují 

síťové prvky, 

- aktivně používají prostředky moderní komunikace – elektronická pošta, tvorba a správa 

internetových stránek, 

- programují a vyvíjejí uživatelská, databázová a webová řešení, 

- navrhují a vytváří webové stránky, 

- ovládají klávesnici počítače hmatovou metodou a umí vyhotovit běžné písemnosti podle 

pravidel normalizované úpravy, 

- dbají na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 

Absolventi byli vedeni tak, aby: 

- rozvinuli dovednosti potřebné k vlastnímu učení, prohloubili je v návaznosti na základní 

poznatky o světě a dále je rozšiřovali, 

- rozvíjeli základní myšlenkové operace (analýza, syntéza, indukce, dedukce, generalizace, 

abstrakce, konkretizace, komparace, uspořádání, třídění aj.), paměť a schopnost koncentrace, 

- osvojili si obecné principy a strategie řešení problémů, stejně jako dovednosti potřebné pro 

práci s informacemi, 
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- vytvářeli si takové struktury poznání v jednotlivých oblastech odborného vzdělávání, na jejichž 

základě lépe porozumí světu, ve kterém žijí, a pochopí nezbytnost udržitelného rozvoje, 

- porozuměli potřebným vědeckým, technickým a technologickým metodám, nástrojům 

a pracovním postupům, rozvíjeli dovednosti k jejich aplikaci, 

- osvojili si poznatky, pracovní postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání 

a pro své uplatnění na trhu práce, 

- rozvíjeli své dovednosti učit se a byli připraveni celoživotně se vzdělávat. 

Předpoklady absolventů pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě: 

- rozumí vlastní osobnosti a jejímu utváření, 

- jednají v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, 

- rozvíjejí tělesné a duševní schopnosti a dovednosti, 

- prohlubují dovednosti potřebné k sebereflexi, sebepoznání a sebehodnocení, 

- přijímají odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování a cítění, 

- respektují lidský život po celou dobu jeho trvání jako vysokou hodnotu, 

- vytváří si úctu k živé i neživé přírodě, ochraňují a zlepšují přírodní a ostatní životní prostředí 

a chápou globální problémy světa, 

- prohlubují si osobnostní, národnostní a občanskou identitu a jsou připraveni ji chránit, ale 

současně respektují identitu jiných lidí, 

- ve vztahu k jiným lidem se dokážou oprostit od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu, 

agresivního nacionalismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti, 

- aktivně se zapojují do občanského života a spolupracují na zachování demokracie a jejím 

zdokonalování, 

- rozvíjejí komunikativní dovednosti a dovednosti potřebné pro hodnotný partnerský život a pro 

život v širším kolektivu. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi: 

- naučili se tvořivě zasahovat do prostředí, které je obklopuje, vyrovnávali se s různými 

situacemi a problémy, uměli pracovat v týmech, byli schopni vykonávat povolání a pracovní 

činnosti, pro které jsou připravováni, 

- aktivně a tvořivě přistupovali k problémům a hledali jejich různá řešení, 

- adaptovali se na nové podmínky, byli schopni tvořivě do těchto podmínek zasahovat 

(flexibilita, kreativnost), 

- aktivně přistupovali k pracovnímu životu a profesní kariéře, včetně schopnosti přizpůsobovat se 

změnám na trhu práce, 

- zodpovědně, cílevědomě, soustředěně, vytrvale a pečlivě přistupovali k týmové i samostatné 

práci, odpovědně plnili povinnosti a respektovali stanovená pravidla, 

- uměli správně odhadnout své možnosti a schopnosti, odhadovali a respektovali možnosti 

a schopnosti jiných lidí, 

- rozvíjeli dovednosti potřebné k vyjednávání, diskuzi, případnému kompromisu, k obhájení 

svého stanoviska i přijímání jiných stanovisek, 

- chápali práci a pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci.  
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2.4 MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet 

se o studium navazujících studijních programů na vysokých školách a vyšších odborných školách. 

Absolvent je připraven dále se vzdělávat v oboru prostřednictvím různých školení a kurzů. 
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3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

3.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název ŠVP: Informatika v ekonomice 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2016 

 

3.2 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a praktických dovedností 

potřebných k vykonávání povolání v oblasti informačních technologií se zaměřením na ekonomickou 

problematiku. Při sestavování ŠVP je respektována snaha o vybavení absolventů takovými znalostmi, 

dovednostmi a postoji, které jim umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při tvorbě obsahu vzdělávání 

jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. 

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných 

poznatků a dovedností. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují všeobecné znalosti 

a dovednosti žáků a vytváří předpoklady pro odborné vzdělávání. 

Cílem odborných předmětů je poskytnout žákům informace o problematice aplikovaného softwaru 

z hlediska uživatele i tvůrce programů. Žáci dokážou provádět opravy výpočetní techniky, řešit 

problémy v síťových aplikacích, dokážou posoudit výkonnost a možnosti výpočetní techniky, orientují 

se v základním vybavení osobních počítačů, znají technické údaje a principy činnosti periférií, umí je 

prakticky využívat. V ekonomických předmětech žáci získají dovednosti a vědomosti z oblasti tržní 

ekonomiky, podnikání a účetnictví. 

Metody a formy výuky 

Střední škola pro sluchově postižené poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pojetí výuky je zaměřeno na kvalitní odbornou přípravu a úspěšné uplatnění na trhu práce. Důraz je 

kladen na zlepšení komunikace, sociálních dovedností, vyjadřovacích schopností žáků se SVP a jejich 

celkové začlenění do společnosti. 

Při výuce českého jazyka jsou žáci rozděleni do skupin podle svých speciálních vzdělávacích potřeb. 

V některých případech je ve výuce přítomen i asistent pedagoga nebo osobní asistent žáka. 

Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledky vzdělávání, 

kterého se má u žáků se SVP dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých zkušeností a podle potřeb 

žáků s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Důraz je kladen na podporování samostatné 
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práce žáků i na práci v týmu a poznání vlastních možností. Žáci mají možnost individuálních 

konzultací (např. pro snadnější porozumění náročnějšímu učivu, po absenci apod.). 

Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákům se 

SVP usnadňují pochopení učiva – modely, nástěnné obrazy, instruktážní a výukové programy, 

interaktivní tabule apod. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, 

písemných a praktických cvičení, soutěží atd. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových 

vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáků se SVP. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, 

návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěže a různé formy zapojení žáků se SVP do prezentačních akcí 

školy. Učební a odborná praxe umožňuje žáků se SVP využití teoretických poznatků v praxi, ověření 

a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žáci se SVP 

získali jistotu při provádění praktických činností, byli samostatní, dokázali aktivně použít nabyté 

znalosti při řešení a plnění praktických úkolů. 

Další aktivity podporující záměry školy 

Součástí výuky je spolupráce se sociálními partnery, besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné 

exkurze, které jsou v souladu s právě probíraným učivem. 

Rozvíjení občanských a klíčových kompetencí 

Během studia jsou žáci vedeni tak, aby si byli vědomi svých osobních možností a kvalit, aby uměli 

pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se 

žáci správně zapojili do společnosti a uvědomili si možnosti svého dalšího rozvoje. 

Společný přístup pedagogů se promítá v jednotných požadavcích na chování žáků ve škole i na akcích 

organizovaných školou, projevuje se při vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňování a rozvíjení 

občanských kompetencí vede k vhodnému zapojení žáků do kolektivu, ve kterém uplatňují své 

schopnosti, ale také umí respektovat druhé a spolupracovat s nimi. 

Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žáci chovali zodpovědně při plnění pracovních 

úkolů a aby zodpovídali za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení 

klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových 

kompetencí je veden soustavně a vykazuje během studia kladný vývojový posun. 

Žáci se SVP jsou učiteli motivováni k vlastní aktivitě a kreativitě, která umožňuje bezprostředně 

aplikovat teoretické poznatky i praktické dovednosti v komplexně projektovaných praktických 

úkolech, které jsou nejvíce podobné reálným pracovním úkonům. Kompetence a jejich rozvoj 

umožňují žákům využít teoretických poznatků a aktivně je rozvíjet v praktické činnosti. 

a) Kompetence k učení 

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

výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. Žáci by měli mít 

pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, uplatňovat různé způsoby práce 

s textem, s porozuměním poslouchat mluvené projevy a pořizovat si poznámky, využívat ke svému 

učení nejrůznější zdroje, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat 
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hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí a znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména 

v oboru a povolání. 

b) Kompetence k řešení problémů 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni podle svých schopností a možností 

samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy. Žáci by měli porozumět zadání úkolu nebo 

určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení 

a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky. Při řešení 

problémů by měli uplatňovat různé metody myšlení a myšlenkové operace, volit prostředky a způsoby 

vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 

a spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi. 

c) Komunikativní kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni podle svých schopností a možností vyjadřovat 

se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích. Žáci by se měli 

vyjadřovat přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovat při oficiálním 

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

správně, účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, zpracovávat 

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

jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, zaznamenávat písemně podstatné myšlenky 

a údaje z textů a projevů jiných lidí, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu 

a chování, dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění a pro komunikaci 

v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce, chápat výhody znalosti cizích jazyků pro 

životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností 

v celoživotním učení. 

d) Personální a sociální kompetence 

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

osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, 

spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů. Žáci by měli 

posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování 

v různých situacích, stanovovat si cíle a priority podle svých schopností, své zájmové orientace 

a životních podmínek, reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze 

strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku, ověřovat si získané poznatky, zvažovat názory, postoje 

a jednání jiných lidí, mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, 

být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí, adaptovat se na měnící se životní 

a pracovní podmínky, být připravení řešit své sociální a ekonomické záležitosti, být finančně gramotní, 

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

a odpovědně plnit svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy, přispívat k vytváření 

vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům 

a stereotypům v přístupu k druhým. 
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e) Občanské kompetence a kulturní povědomí 

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

v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali 

hodnoty národní, světové i evropské kultury. Žáci by měli jednat odpovědně a samostatně nejen 

ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu, dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, jednat v souladu s morálními principy 

a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uvědomovat si vlastní 

kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých, zajímat se 

o politické a společenské dění u nás i ve světě, chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat 

v duchu udržitelného rozvoje, uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život 

a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních, uznávat tradice a hodnoty 

svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu, podporovat 

hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. 

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních 

a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce a pro budování a rozvoj své profesní 

kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení. Žáci by měli mít odpovědný postoj k vlastní 

profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni 

přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, mít přehled o možnostech uplatnění na trhu 

práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze, 

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

zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady, umět získávat 

a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských 

a zprostředkovatelských služeb, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, znát obecná 

práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, rozumět podstatě a principům podnikání, mít 

představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech 

soukromého podnikání, dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou 

tržního prostředí. 

g) Matematické kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti 

v různých životních situacích. Žáci by měli správně používat a převádět běžné jednotky, používat 

pojmy kvantifikujícího charakteru, provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy, nacházet vztahy 

mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané 

řešení, číst a vytvářet různé formy grafického znázornění, aplikovat znalosti o základních tvarech 

předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru, efektivně aplikovat matematické postupy při 

řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. 
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h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

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

a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje 

informací a efektivně pracovali s informacemi. Žáci 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, a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, 

uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky 

přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

Začleňování průřezových témat 

Zařazování průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žáci uvědomili vzájemnou souvislost 

a použitelnost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata jsou zařazována 

do všech ročníků, vždy podle vhodné vazby na učivo. 

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. Zejména jsou 

zařazena témata k pochopení postavení člověka ve společnosti a formování postojů žáků. Žáci by měli 

být schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, navzájem se respektovat a pomáhat si. Další oblastí je 

formování názorů mladých lidí a orientace na správné hodnoty života – besedy a přednášky 

o nebezpečí návykových látek a šikany, o pěstování zdravého životního stylu. Žáci i pedagogové jsou 

si vědomi, že všichni vytváří image školy, zvláště ve vztahu k veřejnosti. Odborné exkurze žáky 

seznamují nejen s odbornou problematikou, ale i s fungováním společnosti jako takové. 

V tématu Člověk a životní prostředí spočívá těžiště v pochopení významu přírody a životního prostředí 

pro život člověka. Žáci se orientují v ekologických zákonitostech a normách. Vědí o negativních 

dopadech lidské činnosti na životní prostředí. Vybudování potřebných postojů a hodnotových orientací 

je rozhodující pro úspěšné naplnění myšlenky, že Zemi jsme nezdědili od svých předků, ale půjčili 

jsme si ji od svých dětí. 

V oblasti témat Člověk a svět práce spočívá vzdělávací záměr v osvojení si znalostí a dovedností 

vedoucích k úspěšnému zakotvení na trhu práce. Rozvoj kompetencí a motivace dalšího vzdělávání 

začíná už ve fázi prvotního vzdělávání. Vlastní profesní kariéra nemůže být lhostejná žádnému ze 

žáků, určení odpovědnosti za jejich život a profesní růst je důležité ve fázi sekundárního vzdělávání. 

Dynamika ekonomických a technologických změn současného světa, požadavek mobility 

a rekvalifikovatelnosti ukazují na důležitost podpory rozvoje kompetencí vedoucích k celoživotnímu 

učení. 

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností žáků 

pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Výuka předmětů IKT je 

vzhledem k povaze oboru vzdělání rozložena do všech ročníků. 
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3.3 ORGANIZACE VÝUKY 

Příprava žáků je organizována jako čtyřleté denní studium. 

V průběhu studia jsou pro žáky organizovány exkurze do firem zabývajících se činnostmi 

souvisejícími s oborem vzdělání, také návštěvy výstav a veletrhů s touto tematikou. V prvním ročníku 

mají žáci zařazen týdenní lyžařský výcvikový kurz, ve třetím ročníku sportovně turistický kurz. 

Do 3. a 4. ročníku je zařazena odborná praxe v celkové délce 4 týdny. Odborná praxe obsahuje 

praktické činnosti, které se odvíjí od odborných předmětů vyučovaných podle ŠVP. Praxe probíhá ve 

firmách zaměřených na informační technologie, účetnictví a ekonomiku. 

Učební praxe je organizována v rámci odborných předmětů v rozsahu 8 týdenních vyučovacích hodin 

za celou dobu vzdělávání, přesný rozpis učební praxe je v poznámkách pod učebním plánem, viz 

kap. 4. 

 

3.4 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a klasifikační řád, který je 

součástí školního řádu. Hodnocení žáků vyplývá z dílčí klasifikace žáka během pololetí. Při klasifikaci 

je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah 

získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení 

teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při 

praktických činnostech, samostatnost a tvořivost. 

Při hodnocení jsou zohledňovány speciální vzdělávací potřeby konkrétních žáků. Při ověřování 

znalostí a dovedností jsou využívány formy: 

- ústního zkoušení, 

- písemného zkoušení, 

- praktických cvičení, 

- samostatné a skupinové práce. 

Společné zásady při hodnocení: 

- hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická, 

- je využívána forma sebehodnocení a kolektivního hodnocení, 

- hodnocení musí být pro žáky motivující, 

- má být respektováno právo žáka na individuální rozvoj, 

- učitel nemá být jen ten, kdo hodnotí, ale ten, kdo vede na cestě poznání, inspiruje a pomáhá, 

- chyba není pokládána za nežádoucí jev, ale za přirozený průvodní znak poznání. 

  



15 

 

Způsoby a kritéria hodnocení teoretických předmětů 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe 

vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně 

a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 

výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje 

samostatnost a tvořivost. Jeho písemný projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti 

jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně 

a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí samostatně a produktivně nebo pomocí menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se 

projevuje logika a tvořivost. Písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti 

a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 

a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických 

činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 

V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 

dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho 

myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V písemném projevu má 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější 

nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při 

provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší 

nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho písemný 

projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se 

projevují nedostatky. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 

samostatném studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. 

Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné 
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nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své 

vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho 

časté logické nedostatky. V písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti 

i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti má vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby 

nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

Způsoby a kritéria hodnocení praktických činností 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické 

činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá 

postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších 

nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, 

ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné 

chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště 

udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Překážky v práci 

překonává s občasnou pomocí učitele. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za 

pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech 

se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky 

práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané 

teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. 

V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů 

a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. 

Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti a dodržování 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 



17 

 

V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat 

při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují 

předepsané ukazatele. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a překážky v práci nepřekonává 

ani s častou pomocí učitele. 

Celkové hodnocení žáka vyjadřují výsledky klasifikace v povinných předmětech a v chování: 

- prospěl s vyznamenáním – není-li v žádném předmětu hodnocen horším stupněm než 

chvalitebný, průměr není horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré; 

- prospěl – není-li v žádném předmětu hodnocen stupněm nedostatečný; 

- neprospěl – je-li v některém předmětu hodnocen stupněm nedostatečný. 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení 

výpis z vysvědčení. 

 

3.5 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

A ŽÁKŮ NADANÝCH 

Žáci se SVP jsou osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání 

svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná 

opatření jsou nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí 

nebo jiným životním podmínkám žáků se SVP. Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle 

organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podle potřeb žáků se SVP lze obsah vzdělávání 

rozložit do více ročníků, zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny nebo individuální vzdělávací plán. 

Žáci se SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření v naší škole. 

Naše škola se řídí novelou školského zákona č. 82/2015 Sb., dále vyhláškou č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Při volbě vhodného 

komunikačního systému škola vychází ze zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob. 

S ohledem na stupeň postižení využívá pedagog odpovídající kompenzační pomůcky. Podmínky pro 

uskutečňování praktického vyučování v učební praxi, včetně počtu žáků se SVP ve třídě, jsou 

stanoveny právním předpisem. Důležitá je též podpůrná služba asistenta pedagoga. Výchovný poradce 

poskytuje jak učitelům, tak žákům se SVP v případě potřeby konzultační hodiny, zajišťuje IVP, 

doporučuje metodické přístupy, spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), přes 

třídní učitele informuje ostatní vyučující. 

Škola poskytuje střední vzdělání podle Školského zákona č. 82/2015 Sb. §16 odst. 9 žákům se 

zdravotním postižením zejména sluchovým a mentálním, dále tělesným a zrakovým postižením, 

vadami řeči, vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování, autismem nebo 

souběžným postižením více vadami. 
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Mentální postižení 

U žáků s mentálním postižením se vzdělávací proces přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického 

rozvoje žáků. Vzhledem k variabilitě schopností a úrovni vědomostí a dovedností je nezbytné při 

vzdělávání uplatňovat přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikům žáků za přispění 

podpůrných opatření. 

Hlavní potíže se projevují jako problémy se čtením a psaním, omezená schopnost logického myšlení, 

vázne analýza a syntéza. Často se objevuje porucha pohybové koordinace, ale během dospívání 

a dospělosti může dosáhnout normy. V oblasti emocionální a volní se projevuje afektivní labilita, 

impulsivnost, úzkostnost. Rozvoj sociálních dovedností je zpomalen. Výchovné působení a rodinné 

prostředí mají velký význam pro socializaci. Cílem vzdělávání je, aby tito žáci dosáhli úplné 

nezávislosti v osobní péči a v praktických domácích dovednostech, i když je jejich vývoj proti normě 

mnohem pomalejší. 

Tělesné postižení 

U žáků s tělesným postižením, s lehčím a středním stupněm, v případě častých onemocnění, 

rehabilitačních pobytů v lázních atd., a v důsledku toho vzniklých potíží při plnění školních 

požadavků, bude učivo rozvrženo do více ročníků a zvolen individuální vzdělávací plán. 

S ohledem na stupeň postižení využívá pedagog kompenzační pomůcky (nástavce na tužky, počítače, 

výukové texty v počítačové podobě atd.). Podmínky pro uskutečňování praktického vyučování 

v odborném výcviku včetně počtu žáků ve třídě jsou stanoveny právním předpisem. Důležitá je též 

podpůrná služba asistenta pedagoga. Přízemí školy je bezbariérové. 

Zrakové postižení 

U žáků se zrakovým postižením přihlížíme k druhu a stupni zrakového postižení. Je vhodné využívat 

prostředky IKT, v ideálním případě s hlasovým výstupem. Praktické vzdělávání je nutno přizpůsobit 

individuálním potřebám žáka, stavu a prognóze zrakového postižení. Jedná se především o kopie 

poznámek z tabule, které zajišťuje učitel nebo asistent pedagoga, případně spolužák. Možnost, aby se 

žák chodil dívat přímo k tabuli, případně vhodné umístění tabule, možnost měnit polohu. Komentář 

psaného na tabuli, komentář promítaného, pomoc spolužáků. Možnost přiblížení při pokusu, prohlížení 

zblízka – modely, mapy, grafy. Povzbuzovat žáka, aby si sám řekl, co mu nejvíce vyhovuje. Prostor 

pro uložení speciálních pomůcek. Měnit požadavky zrakového vnímání – změny metod a forem. 

Sluchové postižení 

Péče o tyto žáky umožňuje osobnostní rozvoj každého žáka, neomezuje možnosti vzdělání, má 

pozitivní vliv na jejich povahový a citový vývoj, na jejich uplatnění na trhu práce a na adaptaci ve 

společnosti. Práce se žáky se sluchovým postižením je velmi náročná. Žáci se snadno unaví, bývají 

nepozorní, nesoustředění, rychle zapomínají učivo, někdy ztrácejí zájem, jsou citliví, potřebují stálou 

podporu a povzbuzení, podnětné a vstřícné prostředí a individuální přístup učitele. 

Komunikace hraje ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením zásadní roli. Působí na celkový vývoj 

osobnosti sluchově postiženého, na chování, mezilidské vztahy a na začlenění jedince do společnosti. 
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Výchova a vzdělávání žáků se sluchovým postižením závisí na volbě správné formy komunikace mezi 

nimi, jejich rodiči a pedagogy. Za výběr nejvhodnějšího komunikačního prostředku má zodpovědnost 

zákonný zástupce a sluchově postižený žák. Při volbě vhodného komunikačního systému škola 

vychází ze zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. 

Možnými komunikačními prostředky jsou český znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, 

vizualizace mluvené češtiny, písemný záznam mluvené řeči a odezírání. 

Aktivní a úspěšné zapojení absolventů školy do společnosti ostatních lidí a jejich uplatnění na trhu 

práce je absolutně podmíněno dostatečnou schopností přijímat a předávat informace – tedy 

komunikovat. Proto je při vzdělávání žáků se sluchovým postižením věnována velká pozornost rozvoji 

komunikačních kompetencí. Postižení sluchu je jednou z příčin narušeného a v některých případech 

omezeného rozvoje potřebné komunikační kompetence. Osoby se sluchovým postižením mají 

v důsledku smyslového charakteru postižení vývoj své komunikační kompetence značně pozměněn. 

Komunikačním prostředkem majoritní slyšící společnosti je mluvená řeč, zatímco přirozeným jazykem 

a komunikačním prostředkem těžce sluchově postižených je český znakový jazyk. Z výše uvedeného 

vyplývá, že má-li jedinec tak závažné postižení sluchu, které brání vnímání mluvené řeči, je jeho 

přirozeným jazykem jazyk znakový. V případě lehčích stupňů poruchy sluchu, při kterých je možné 

např. pomocí kompenzačních pomůcek zajistit dostatečně kvalitní vnímání mluvené řeči, staví škola 

vzdělávání na plnohodnotném rozvoji mluvené řeči. Na preferenci používání konkrétních systémů 

komunikace se podílí i řada dalších faktorů. Mezi ně patří např. doba vzniku sluchové poruchy 

a případná další přidružená postižení. 

V důsledku výskytu různých sluchových vad v každém třídním kolektivu je vzdělávání našich žáků 

postaveno na individuálním přístupu a skupinovém vyučování. Důležitou funkci má asistent pedagoga. 

Všichni vyučující absolvovali kurz znakového jazyka a respektují desatero komunikace s osobami se 

sluchovým postižením. 

Vady řeči (závažné) 

Žáci s poruchami řeči, zvláště pak žáci s vývojovou dysfázií nebo breptavostí, mohou mít obtíže 

v centrálním (tedy mozkovém) zpracování slyšené řeči. Jedná se o obtíže v recepci řeči z okolí. Příčina 

tkví v drobných ložiskových poškozeních mozku, kvůli kterým se přesné jednoznačné pochopení 

pokynů, problémů, vyřčených emocí nebo složitých souvětí sníží nebo vůbec neumožní. Je proto 

vhodné rozčleňovat složité úkoly do menších a snadnějších celků, vysvětlovat je jednoduchými větami 

a ujišťovat se, zda žák vše správně pochopil a dovedl by sám znovu zopakovat zadání úkolu nebo 

požadavku. Nedaří-li se žákovi úkoly či požadavky chápat, mohou být slovní instrukce doplněny 

o obrázky či předměty přibližující daný úkol nebo způsob jeho plnění. 

Vývojové poruchy učení (závažné) 

Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) jsou 

většinou průměrně, ale často i nadprůměrně nadaní. Počet žáků s těmito obtížemi je velmi vysoký, 

a proto je nutné věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Žáci se specifickými poruchami učení 

jsou významně ohroženi školní neúspěšností a dalšími riziky vzniku sociálně patologických jevů, 

neboť postižení je skryté. Tito žáci jsou ve výuce zohledněni individuálně dle doporučení PPP 
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a pedagogové volí vhodné metody a formy výuky a hodnocení (individuální tempo, nahrazení psaní 

dlouhých textů testy, speciální formy zkoušení), využívání kompenzačních pomůcek. Žáci by měli 

přicházet ze škol poskytujících základní vzdělání s vytvořeným systémem nápravných postupů. 

Vývojové poruchy chování (závažné) 

Za žáky s vývojovými poruchami chování považujeme takové žáky, u nichž se opakuje a trvá vzorec 

disociálního, agresivního a vzdorovitého chování, kteří porušují normy a očekávání přiměřená věku 

žáka, bývají nepřizpůsobiví, impulsivní, snadno unavitelní. Pomáháme s nácvikem sociálních 

dovedností, vedeme žáka klidně a důsledně, zavádíme řád, stanovíme přesná pravidla chování 

a způsob komunikace ve škole i mimo výuku. Žáky vedeme k samostatné a zodpovědné práci a ke 

spolupráci. Spolupracujeme s rodinou i odbornými institucemi, např. PPP, SPC. Při klasifikaci těchto 

žáků přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. 

Autismus (PAS) 

Poruchy autistického spektra patří do kategorie pervazivních (mentální vývoj žáka je narušen 

do hloubky v několika oblastech) vývojových poruch, jedná se o nejzávažnější poruchy mentálního 

vývoje. Chování a projevy jsou u každého žáka s poruchou autistického spektra značně různorodé, 

mění se s vývojem žáka. Spektrum projevů je velmi široké – od žáků, kteří nemluví vůbec, po žáky, 

jejichž vyjadřovací schopnosti jsou nadprůměrné. Také projevy v sociálním chování mohou být značně 

odlišné. Někteří žáci s autismem se lidí straní, jiní jsou naopak v sociálním kontaktu nepřiměřeně 

aktivní. Škola pracuje s těmito žáky podle stupně jejich postižení. Vzdělávání žáků s autismem je 

definováno jako podpora pro získávání dovedností či znalostí – to zahrnuje nejen akademické učení, 

ale také socializaci, adaptivní, řečové a komunikační dovednosti a snižování problémového chování. 

Při vzdělávání je snaha pomáhat žákovi rozvíjet nezávislost a osobní odpovědnost. Využíváme 

metodiku práce nazvanou strukturované učení, které napomáhá lidem s poruchou autistického spektra 

maximalizovat svoje schopnosti a lépe se adaptovat na podmínky běžného života. Pokud žákovi svým 

speciálním přístupem umožníme porozumět světu, který ho kvůli jeho handicapu chaoticky obklopuje, 

je velká šance, že u žáka dojde ke zlepšení. Pro žáky s těžší formou PAS je ve škole zřízena pozice 

asistenta pedagoga. 

Souběžné postižení více vadami 

Kombinované postižení lze charakterizovat jako kombinaci dvou a více druhů postižení u jednoho 

jedince. Nejčastější dělení je: 

- mentální postižení v kombinaci s jiným, 

- duální smyslové postižení – nejčastěji hluchoslepota, 

- poruchy chování v kombinaci s jiným postižením. 

S žáky se souběžným postižením více vadami pracujeme podle toho, které z postižení má dominantní 

charakter. Tomu se přizpůsobuje celý vzdělávací proces. 
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Vzdělávání nadaných žáků 

U žáků nadaných je třeba mimo standardních postupů zařadit do výuky tyto metody: 

- problémové a projektové vyučování, 

- práci s informačními technologiemi, 

- samostudium, 

- individuální vzdělávací plán. 

 

3.6 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

A HYGIENU PRÁCE 

Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického 

i praktického vyučování. Vychází z požadavku platných právních předpisů – zákonů, vyhlášek, 

technických norem i předpisů pro danou oblast. 

Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik. Se všemi riziky jsou žáci 

podrobně seznámeni. 

Je zpracována Metodická osnova vstupního školení bezpečnosti práce a požární ochrany pro žáky, se 

kterou jsou žáci prokazatelně seznámeni vždy při úvodních hodinách jednotlivých předmětů. Každému 

novému tématu předchází proškolení z BOZP. Žáci jsou seznámeni s návody k obsluze jednotlivých 

zařízení a s místními provozně bezpečnostními předpisy. 

 

3.7 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU 

Podmínky přijetí ke studiu jsou: 

- splnění povinné školní docházky podle zákona č. 561/2004 Sb., §59 odstavec 1, 

- doporučení SPC, PPP pro zařazení žáka podle zákona č. 561/2004 Sb., §16 odstavec 9, 

- splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok. 

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní 

způsobilosti pro daný obor vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní příslušný 

registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného 

oboru vzdělání. 

 

3.8 UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání v tomto oboru se ukončuje maturitní zkouškou. Žák může konat maturitní zkoušku 

v případě, že úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. 

Maturitní zkouška probíhá v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 
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4 UČEBNÍ PLÁN 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání 

Datum platnosti ŠVP: Od 1. 9. 2016 

 

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 
Celkem 

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

Povinné vyučovací předměty      

Český jazyk 4 (D2) 3 (D2) 3 (D2) 4 (D3) 14 

Anglický jazyk 3 3 4 (D2) 4 (D2) 14 

Dějepis 2 - - - 2 

Občanská nauka 1 1 1 - 3 

Základy přírodních věd 3 2 1 - 6 

Matematika 3 4 (D1) 3 4 (D1) 14 

Estetické vzdělávání 1 2 1 1 5 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Ekonomika 2 2 (D2P1) 2 (D2P1) 1 (D1) 7 

Účetnictví - 2 (D1) 2 (D2P1) 2 (D1P1) 6 

Technická angličtina 1 (D1) 1 (D1) - - 2 

Zpracování dokumentů na PC 3 - - - 3 

Úvod do výpočetní techniky 3 - - - 3 

Aplikace na počítači 1 2 2 1 6 

Počítačové sítě - 2 2 2 6 

Operační systémy - 2 2 2 6 

Grafika na počítači - 1 (D1) 2 (D1P1) 3 (D2P1) 6 

Elektronické publikování - 1 (D1) - - 1 

Programování - 1 2 (D1P1) 2 (D1P1) 5 

Tvorba webových aplikací - - 1 1 2 

Databázové systémy - 1 2 (D1) 3 (D2) 6 

Znakový jazyk 2 (D2) 1 (D1) - - 3 

Celková týdenní hodinová dotace 31 33 32 32 128 

Sportovní hry 2 2 2 2 8 

Poznámka: 

D znamená disponibilní hodina; P znamená hodina učební praxe 

(D1 P1) znamená 1 disponibilní hodina, z toho 1 hodina učební praxe 

(D2 P1) znamená 2 disponibilní hodiny, z toho 1 hodina učební praxe 
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POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

1) Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání 

Viz tabulka níže: „Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP“. 

2) Disponibilní hodiny 

Využito celkem 39 disponibilních hodin, rozpis: 

- 9 hodin český jazyk 

- 4 hodiny anglický jazyk 

- 2 hodiny technická angličtina 

- 3 hodiny znakový jazyk 

- 2 hodiny matematika 

- 9 hodin ekonomické vzdělávání (ekonomika, účetnictví), (z toho 4 hodiny ekonomické 

vzdělávání – učební praxe) 

- 10 hodin informační komunikační technologie (z toho 4 hodiny informační komunikační 

technologie – učební praxe) 

Disponibilní hodiny jsou využity: 

- na profilaci ŠVP (zaměření oboru vzdělání: Informatika v ekonomice – charakteristika: 

softwarové zaměření do ekonomické oblasti), 

- navýšené hodiny – matematické vzdělávání, ekonomické vzdělávání, informační 

komunikační technologie, 

- na navýšení hodin jazykového vzdělávání (český jazyk + český znakový jazyk, anglický 

jazyk). 

3) Počet týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je 128. 

4) Přírodovědné vzdělávání 

V prvním ročníku: fyzikální vzdělávání – varianta A dle RVP. 

V druhém ročníku: chemické vzdělávání – varianta B dle RVP. 

Ve třetím ročníku: biologické a ekologické vzdělávání. 

5) Osvojení praktických dovedností 

Učební praxe není realizována jako samostatný předmět, ale je zahrnuta do jednotlivých 

předmětů týkajících se IKT a ekonomického vzdělávání. Označena bude v třídní knize zápisem 

UP (učební praxe) u daného předmětu. 

6) Odborná praxe 

Odborná praxe je realizována v podnicích nejen v regionu. 

V případě, že mimobrněnští žáci nebudou vykonávat odbornou praxi ve smluveném podniku, 

zajistí si ji žáci sami dle stanovených podmínek. 
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7) Sportovní aktivity 

Tělesná výchova je v každém ročníku zařazena v rozsahu 2 hodiny týdně. Dále škola 

organizuje pro zájemce ze všech ročníků každý rok lyžařský výcvikový kurz a sportovně 

turistický kurz. 

 

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

Činnost 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
 

Vyučování podle rozpisu učiva 33 33 33 30 
 

Lyžařský výcvikový kurz 1 0 0 0 
 

Sportovně turistický kurz 0 0 1 0 
 

Odborná praxe 0 0 2 2 
 

Maturitní zkouška 0 0 0 1 
 

Časová rezerva 6 7 4 7 
 

Celkem týdnů 40 40 40 40 
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5 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP 

 

RVP  ŠVP 

Vzdělávací oblasti 

a obsahové okruhy 

Minimální počet 

týdenních 

vyučovacích 

hodin/celkem 

Vyučovací předmět 

(počet týdenních disponibilních 

hodin) 

Počet týdenních 

vyučovacích 

hodin/celkem 

 Jazykové vzdělávání: 

- Český jazyk 5 160 
 Český jazyk (9) 14 

549 
 Český znakový jazyk (3) 3 

- Cizí jazyk 10 320  Anglický jazyk (4) 14 450 

Společenskovědní 

vzdělávání 

5 160  Dějepis  2 165 

 Občanská nauka  3  

Přírodovědné vzdělávání 6 192  Základy přírodních věd  6 198 

Matematické vzdělávání 12 384  Matematika (2) 14 450 

Estetické vzdělávání 5 160  Estetické vzdělávání  5 162 

Vzdělávání pro zdraví 8 256  Tělesná výchova  8 258 

 Lyžařský výcvikový kurz x x 

 Sportovně turistický kurz x x 

Ekonomické vzdělávání 3 96  Ekonomika (5) 7 228 

 Účetnictví (4) 6 192 

 Vzdělávání v „Informačních komunikačních technologiích“: 

      

- Inf. kom. technika 4 128  Zpracování dokumentů 

 na PC  

3 198 

 Elektronické publikování (1) 1 

 Technická angličtina (2) 2 

- Hardware 5 160  Úvod do výpočetní techniky  3 165 

 Počítačové sítě  2 

- Operační systémy 6 192  Operační systémy 6 192 

- Aplikační software 8 256  Grafika na PC (4) 6 384 

 Aplikace na počítači 6 

- Počítačové sítě 4 128  Počítačové sítě  4 126 

- Programování a vývoj 

aplikací 

8 256  Programování (2) 5 411 

 Databázové systémy (3) 6 

 Tvorba webových aplikací 2 

Disponibilní hodiny 39 1248    

Celkem 128 4096  128 4128 

Odborná praxe 4 týdny     
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6 UČEBNÍ OSNOVY 

6.1 ČESKÝ JAZYK 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Český jazyk 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 450 (D288) 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je užívat 

jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání sdělování a výměně informací na 

základě jazykových a slohových znalostí. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby četli s porozuměním, aby dokázali získat informace z přečteného textu, 

dokázali text reprodukovat, analyzovat, aby byli schopni vyjádřit v souladu s jazykovými, 

komunikačními a společenskými normami svá přání, pocity, názory a postoje. V rámci komunikační 

a slohové výchovy se žáci učí vytvářet základní slohové útvary, texty běžně informačního 

a administrativního charakteru. 

Charakteristika učiva 

Předmět český jazyk je základním všeobecně vzdělávacím předmětem, který přispívá ke kultivaci 

písemného i ústního vyjadřování žáků a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci. Učivo se dělí na 

jazykovou výuku a komunikační a slohovou výchovu. Předmět je zařazen do všech ročníků. V rámci 

jazykového vyučování žáci opakují a prohlubují znalosti osvojené na základní škole. Zvýšený důraz je 

kladen na opakování a prohlubování učiva pravopisu a tvarosloví českého jazyka. Dále je věnována 

pozornost prohlubování a rozšiřování vědomostí a dovedností z větné stavby a jejímu významu pro 

porozumění textu. Žáci jsou seznámeni s postavením češtiny mezi ostatními jazyky, s vývojem jazyka 

a jeho vztahem ke společenskému a kulturnímu vývoji v zemi. V rámci komunikační a slohové 

výchovy jsou žáci seznamováni s jednotlivými funkčními styly a jejich útvary, učí se rozpoznávat 

texty různých funkčních stylů, vytvářet různé texty informačního a administrativního charakteru. Učí 

se vyjadřovat ve sféře sdělovací, běžné komunikace. Výuka je vhodně doplňována exkurzemi, 

výstavami a kulturními akcemi dle aktuální nabídky. 
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; 

- využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně 

a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; 

- chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; 

- získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem 

s ohledem na jejich uživatele; 

- chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. 

Výukové strategie 

Výklad, možnost volby, dialog, frontální výuka, vyhledávání informací, skupinové vyučování, využití 

názorných pomůcek, využití audiovizuální a výpočetní techniky ve výuce, práce s interaktivní tabulí. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy a probíhá v několika formách. 

Zkoušení pomocí testových úloh ověřuje, zda žák učivu plně rozumí a dokáže analyzovat předkládané 

informace. Další složkou testování žáků tvoří ústní zkoušení, které prověřuje schopnost vyjadřovat se 

souvisle a korektně před ostatními. Jako důležitá součást ústního zkoušení je zařazení vlastního 

sebehodnocení žáků a zhodnocení zkoušeného ostatními. Velkou váhu při hodnocení žáků mají 

pololetní písemné práce, které jsou rozsáhlejší (na celou vyučovací hodinu) a uzavírají jednotlivá 

probraná témata. Rovněž jsou zadávány slohové práce, které prověřují schopnost samostatného 

písemného projevu žáka na dané téma a poukazují na schopnost propojit teoretické slohové učivo 

s praktickou složkou komunikační a slohové výchovy. Doplňujícím prvkem je hodnocení samostatné 

práce žáků – domácí práce, práce v hodině. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žáci získávají kladný vztah k učení a vzdělávání, jsou podporováni ve vyhledávání a zpracovávání 

informací, v uplatňování různých způsobů práce s textem. Přijímají radu i kritiku a dokážou na ni 

reagovat tak, aby přispěla k rozvoji jejich osobnosti. K učení využívají zkušeností svých i jiných lidí. 

Hodnotí pokroky a nedostatky při dosahování cílů svého učení. 

Kompetence k řešení problémů 

V rámci předmětu získává žák kompetence k řešení problémů, učí se porozumět zadání úkolu nebo 

určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob a varianty řešení, 

uplatňovat při řešení problému různé metody myšlení a myšlenkové operace, spolupracovat při řešení 

problému s jinými lidmi. 
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Komunikativní kompetence 

V předmětu český jazyk má dominantní roli rozvoj kompetence komunikativní. Tím se žáci naučí 

v projevech mluvených i psaných vyjadřovat srozumitelně a souvisle. 

Personální a sociální kompetence 

Personální kompetence v předmětu směřují k tomu, že žák kriticky hodnotí své dispozice, efektivně se 

učí, kriticky hodnotí výsledky svého učení. Ze sociálních kompetencí pro žáka vyplývá schopnost 

pracovat samostatně i v týmu, uznávat autoritu nadřízených. Žák dokáže využívat prostředky 

informačních a komunikačních technologií, efektivně pracuje s informacemi. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žáci jsou vychováváni k samostatnosti, zodpovědnosti a iniciativnímu jednání, a to nejen ve vlastním 

zájmu, ale i v zájmu veřejném. Respektují zákony, práva, osobnost druhých, a to i jejich kulturní 

specifika. Jejich jednání je totožné s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá 

k uplatňování hodnot demokracie. Jsou vychováváni v duchu plurality a multikulturního soužití. 

Zajímají se o celosvětové kulturní a společenské dění. Chápou minulost a současnost svého národa 

v celosvětovém kontextu, uznávají národní tradice. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žáci si uvědomují nutnost celoživotního vzdělávání, jsou flexibilní, umí využít svých schopností, 

a umí získávat a vyhodnocovat informace potřebné při pracovních aktivitách. Při hledání zaměstnání 

se dokáží vhodně prezentovat mluvenou i psanou formou českého jazyka. 

Matematické kompetence 

Žák používá pojmy kvantifikujícího charakteru, čte různé formy grafického znázornění a zpracovává 

zjištěné informace (tabulky, grafy, diagramy, schémata apod.). 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

K řešení problémů využívají žáci ve výuce počítače, získávají informace pomocí komunikačních 

prostředků. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Nezbytnou podmínkou realizace je demokratické klima školy, otevřené rodičům a širší občanské 

komunitě v místě školy (např. seznámení s nejrůznějšími institucemi v regionu). Nejdůležitější je 

funkční gramotnost žáků (schopnost číst textový materiál s porozuměním, interpretovat jej, hodnotit 

a využívat jej). Žák realizuje prvky mediální výchovy tak, že tvoří různá mediální sdělení (např. 

inzerát, článek do novin, časopisů apod.). 
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Člověk a životní prostředí 

Žák se orientuje v globálních problémech lidstva, přijímá zodpovědnost za vlastní rozhodování 

a chování, efektivně pracuje s informacemi, umí získávat a kriticky vyhodnocovat informace. Podle 

obsahu vzdělávání je nutná pravidelná diskuze o otázkách životního prostředí (např. při rozboru 

literárních děl, která se této problematiky týkají, při exkurzích apod.). Pozornost je věnována otázce 

zachování literárních a uměleckých děl, která jsme zdědili v minulosti. 

Člověk a svět práce 

Žák dokáže uplatnit své teoretické znalosti na trhu práce, zejména při psaní životopisu, v praktické 

přípravě na pracovní pohovor, při komunikaci s úřady (vyplnění formulářů, psaní žádostí, úředního 

dopisu). 

Informační a komunikační technologie 

Žák umí vyhledávat potřebné informace pomocí informačních a komunikačních technologií. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Úzce je předmět spjat s učivem 

cizího jazyka, zejména co se týče psané a mluvené komunikace. Vzdělávání a komunikace v českém 

jazyce je nepostradatelná pro výuku všech ostatních všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. 

Kvalitní úroveň znalostí a dovedností v tomto předmětu se odráží nejen v dalším studiu, ale v celém 

dalším životě člověka. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností 

Komunikační a slohová výchova 

Práce s textem a získávání informací 

Poznámka: Tematický plán pro český jazyk je zpracován dle RVP 18-20-M/01 Informační 

technologie a bude modifikován s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

 

- rozlišuje spisovný, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky adekvátní 

komunikační situaci; 

- vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny; 

- řídí se zásadami správné výslovnosti; 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu; 

Zdokonalování jazykových vědomostí 

a dovedností 

- národní jazyk a jeho útvary 

- jazyková kultura 

- vývojové tendence spisovné češtiny 

- postavení češtiny mezi ostatními 

evropskými jazyky 

- zvukové prostředky a ortoepické normy 

jazyka 

- tvarosloví 

 

 

- vhodně se prezentuje, argumentuje 

a obhajuje svá stanoviska; 

- ovládá techniku mluveného slova, umí 

klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi; 

- využívá emocionální a emotivní stránky 

mluveného slova, vyjadřuje postoje 

neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní 

(kritizovat, polemizovat); 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně 

a srozumitelně; 

- přednese krátký projev; 

- vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textů a rozdíly mezi nimi; 

- rozpozná funkční styl, dominantní slohový 

postup a v typických příkladech slohový 

útvar. 

Komunikační a slohová výchova 

- slohotvorní činitelé objektivní 

a subjektivní 

- komunikační situace, komunikační 

strategie 

- vyjadřování přímé i zprostředkované 

technickými prostředky, monologické 

i dialogické, neformální i formální, 

připravené i nepřipravené 

- projevy prostěsdělovací, administrativní, 

prakticky odborné, jejich základní znaky, 

postupy a prostředky (osobní dopisy, 

krátké informační útvary, osnova, 

životopis, zápis z porady, pracovní 

hodnocení, inzerát a odpověď na něj, 

jednoduché úřední dokumenty) 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu; 

- v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví; 

Zdokonalování jazykových vědomostí 

a dovedností 

- hlavní principy českého pravopisu 

- tvoření slov, stylové rozvrstvení 

a obohacování slovní zásoby 

- slovní zásoba vzhledem k příslušenému 
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- pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka; 

- orientuje se v soustavě jazyků; 

- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky 

a chyby; 

- používá adekvátní slovní zásobu včetně 

příslušné odborné terminologie; 

- nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak; 

 

oboru vzdělávání, terminologie 

 

- vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textů a rozdíly mezi nimi; 

- rozpozná funkční styl, dominantní slohový 

postup a v typických příkladech slohový 

útvar; 

- posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu; 

Komunikační a slohová výchova 

- projevy prostěsdělovací, administrativní, 

prakticky odborné, jejich základní znaky, 

postupy a prostředky (osobní dopisy, 

krátké informační útvary, osnova, 

životopis, zápis z porady, pracovní 

hodnocení, inzerát a odpověď na něj, 

jednoduché úřední dokumenty) 

- vyprávění, popis osoby, věc, výklad nebo 

návod k činnosti, úvaha 

 

 

- zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat 

k nim kriticky; 

- používá klíčová slova při vyhledávání 

informačních pramenů; 

- samostatně zpracovává informace; 

- rozumí obsahu textu i jeho částí. 

Práce s textem a získávání informací 

- informatická výchova, knihovny a jejich 

služby, noviny, časopisy a jiná periodika, 

internet 

- techniky a druhy čtení (s důrazem na 

čtení studijní), orientace v textu, jeho 

rozbor z hlediska sémantiky, kompozice 

a stylu 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

 

- orientuje se ve výstavbě textu; 

- uplatňuje znalosti ze skladby při logickém 

vyjadřování; 

 

Zdokonalování jazykových vědomostí 

a dovedností 

- větná stavba, druhy vět z gramatického 

a komunikačního hlediska, stavba 

a tvorba komunikátu 

 

 

- posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu; 

- sestaví jednoduché zpravodajské 

Komunikační a slohová výchova 

- druhy řečnických projevů 

- publicistika, reklama 
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a propagační útvary (zpráva, reportáž, 

pozvánka, nabídka…); 

- odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru 

v základních útvarech odborného stylu, 

především popisného a výkladového; 

- sestaví základní projevy administrativního 

stylu; 

- vhodně používá jednotlivé slohové postupy 

a základní útvary; 

 

 

 

- rozumí obsahu textu i jeho částí; 

- pořizuje z odborného textu výpisky 

a výtah, dělá si poznámky z přednášek 

a jiných veřejných projevů; 

- vypracuje anotaci. 

Práce s textem a získávání informací 

- techniky a druhy čtení (s důrazem na 

čtení studijní), orientace v textu, jeho 

rozbor z hlediska sémantiky, kompozice 

a stylu 

- druhy a žánry textu 

- získávání a zpracování informací z textu 

(též odborného a administrativního), 

např. ve formě anotace, konspektu, 

osnovy, resumé, jejich třídění 

a hodnocení 

 

 

4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu; 

- v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví; 

- orientuje se ve výstavbě textu; 

- uplatňuje znalosti ze skladby při logickém 

vyjadřování; 

 

Zdokonalování jazykových vědomostí 

a dovedností 

- tvarosloví 

- tvoření slov, stylové rozvrstvení 

a obohacování slovní zásoby 

- větná stavba, druhy vět z gramatického 

a komunikačního hlediska, stavba a tvorba 

komunikátu 

 

 

- vhodně používá jednotlivé slohové postupy 

a základní útvary; 

- má přehled o slohových postupech 

uměleckého stylu; 

 

Komunikační a slohová výchova 

- literatura faktu a umělecká literatura 

- grafická a formální úprava jednotlivých 

písemných projevů 
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- pořizuje z odborného textu výpisky 

a výtah, dělá si poznámky z přednášek 

a jiných veřejných projevů; 

- má přehled o denním tisku a tisku své 

zájmové oblasti; 

- má přehled o knihovnách a jejich službách; 

- zaznamenává bibliografické údaje. 

 

Práce s textem a získávání informací 

- získávání a zpracování informací z textu 

(též odborného a administrativního), např. 

ve formě anotace, konspektu, osnovy, 

resumé, jejich třídění a hodnocení, zpětná 

reprodukce textu, jeho transformace do jiné 

podoby 

- práce s různými příručkami pro školu 

i veřejnost 
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6.2 ANGLICKÝ JAZYK 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 450 (D126) 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

- Znalostí anglického jazyka zlepšit komunikaci a interakci mezi Evropany s různými 

mateřskými jazyky, a tak podpořit mobilitu v Evropě. 

- Připravit žáky k aktivnímu životu v multikulturní společnosti a k efektivní účasti v přímé 

i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům. 

- Formovat osobnost žáka tím, že více a lépe porozumí způsobu života a myšlení jiných lidí 

a jejich kulturnímu dědictví a toleruje hodnoty jiných národů. 

- Vyměňovat si informace a názory s mládeží i dospělými lidmi, kteří mluví jiným jazykem, 

a sdělovat jim své myšlenky a pocity. 

- Vypořádat se s potřebami každodenního života v cizí zemi a pomoci cizincům pobývajícím ve 

vlastní zemi, aby zvládli totéž. 

- Osvojit si takovou výstupní úroveň komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá 

s návazností na základní vzdělání (A1) stupni B1 podle Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky. 

 

Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 2 300 lexikálních jednotek za studium, což žákům 

umožní vyjadřovat se v cizím jazyce přiměřeně situaci každodenního a pracovního života. 

Charakteristika učiva 

Žáci by měli být schopni porozumět jazykovému projevu, reprodukovat jej vlastními slovy nebo 

psanou formou a interpretovat ho v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného, později 

pracovního života, v projevech (mluvených) i psaných, témata všeobecná i odborná: např. sjednání 

schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu, osobní údaje, dům a domov, volný čas, zábava, jídlo 

a nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, zaměstnání, počasí 

a příroda, Česká republika a anglicky mluvící země. 
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žák je vychováván k úctě k životu a jeho hodnotám, je veden k respektování ostatních lidí, jejich 

názorů, postojů a odlišností, bez rozdílu etnického původu nebo sociálního zařazení, k úctě k rodičům, 

učitelům a starším osobám. Výuka směřuje k tomu, aby si vážil duchovních hodnot a respektoval 

hranice mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností. Žáci jsou vychováváni k odpovědnému 

přístupu k životnímu prostředí, k jeho ochraně v zájmu generací současných i budoucích. 

Výukové strategie 

Individuální, hromadná, skupinová, párová, ale i projektová výuka směřujeme k tomu, aby žáci 

dovedli pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROMu, 

slovníky, příručkami a využívat je ke studiu jazyka i prohlubování svých všeobecných vědomostí 

a dovedností. K podpoře těchto dovedností je vhodné používat multimediální výukové programy 

a internet, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat evropské programy, integrovat odborný 

jazyk, navazovat kontakt se školami v zahraničí, a tím zajistit komunikaci s rodilými mluvčími, 

organizovat poznávací zájezdy, a tím podporovat odvahu hovořit v cizím jazyce, sladit 

mezipředmětové vztahy například anotací odborných prací. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků má funkci motivační, informativní a výchovnou. Základem pro hodnocení je průběžná 

klasifikace. Klasifikace probíhá formou ústního zkoušení a písemného ověřování pomocí didaktických 

testů. Každý tematický celek je zakončen písemným ověřováním. Dvakrát za ročník jsou zadány 

pololetní písemné práce zahrnující učivo za příslušné období. Doplňujícím prvkem je hodnocení 

aktivity v hodinách a samostatné práce žáků – jejich domácích prací. Sebehodnocení – své ovládání 

jazyka posuzuje sám student. Hodnocení skupiny zahrnuje oblast dlouhodobých projektových prací. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace v anglickém jazyce, využívá ke svému učení 

informace z internetu a jiných vnějších zdrojů, zná možnosti svého dalšího vzdělávání ve svém oboru. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák porozumí zadání úkolů a při jejich řešení je kreativní, pracuje samostatně, popřípadě spolupracuje 

se svými spolužáky. 

Komunikativní kompetence 

Žák se naučí vhodně prezentovat v procesu vzdělávání a v následné orientaci na trhu práce v Evropské 

unii i mimo ni, s orgány státní správy a samosprávy, vyplňovat formuláře, zadání, výkazy v cizím 

jazyce, aktivně se umí účastnit diskusí v odborné sféře, umí formulovat a obhajovat své názory 

a respektovat názory druhých. 
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Personální a sociální kompetence 

Žák je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit druhých, umí si uvědomit své přednosti 

i nedostatky, stanovit si cíle a priority, přijímat radu a kritiku a reagovat na kritiku konstruktivně tak, 

aby přispěla k rozvoji kompetencí pro jeho osobní rozvoj a pro rozvoj společnosti. Žák se naučí 

pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování, umí pomáhat a vážit si práce své 

i práce druhých a chápat jejich kulturní odlišnosti. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák chápe význam jazyka jako součást kultury společnosti a je si vědom kulturních odlišností mezi 

Českou republikou a anglicky mluvícími zeměmi. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák umí získávat cizojazyčné informace o možnostech uplatnění na trhu práce v Evropské unii i mimo 

ni, má představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v anglicky mluvících zemích. 

Matematické kompetence 

Žák aplikuje jednoduché matematické postupy při řešení některých úkolů. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák využívá k řešení problémů počítače, získává informace pomocí komunikačních prostředků a umí 

je třídit. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. Cílem je vytvořit demokratické prostředí ve 

třídě založené na vzájemném respektování a spolupráci a podporovat multikulturní výchovu 

sociokulturními znalostmi vztahujícími se ke každodennímu životu, životním podmínkám, 

mezilidským vztahům, hodnotám, víře a postojům, řeči těla, společenským konvencím, rituálům 

a obyčejům v zemích studovaného jazyka. 

Člověk a životní prostředí 

Toto průřezové téma se objevuje v těchto tematických celcích: 

- Rodina, domov a škola: šetření vodou a energií, třídění odpadu, nákup ekologických výrobků, 

péče o okolí. 

- Příroda: chování v přírodě, přírodní rezervace a národní parky v zemi studovaného jazyka. 

- Země příslušné jazykové oblasti a ČR: porovnat města, průmysl, dopravu. 

- Cestování: vliv dopravy na životní prostředí u nás a v zemích studovaného jazyka. 

- Technika: její rozvoj s ohledem na životní prostředí, alternativní zdroje energie, 

upřednostňování hromadné dopravy. 

- Zdraví: nemoci způsobené špatným životním prostředím a životosprávou a jejich předcházení. 
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- Vzdělávání: vliv vzdělání na ekologické chování člověka a jeho postoj k závažným 

celosvětovým ekologickým problémům jako je životní prostředí velkých měst, plýtvání 

surovinami, automobilová doprava, znečišťování vzduchu, vody, půdy, elektrárny, průmysl, 

ničení deštných pralesů, ozonová díra – vliv na změny klimatu země, zánik živočišných 

a rostlinných druhů. 

Člověk a svět práce 

Toto průřezové téma se objevuje v těchto tematických celcích: 

- Povolání a životní styl: různé druhy profesí a vliv na životní styl. 

- Životopis: psaní anglického CV. 

- Technika: technická zařízení a pomůcky u různých povolání. 

- Zdraví: nemoci způsobené špatným pracovním prostředím, životní styl ve spojení s různými 

profesemi. 

- Vzdělávání: jeho význam pro pracovní uplatnění. 

Informační a komunikační technologie 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. V předmětu anglický jazyk je důležitá 

dovednost získávat a efektivně využívat informace z různých zdrojů, například slovníků 

a cizojazyčných internetových stránek, a schopnost používat výpočetní techniku při řešení situací 

v praktickém životě. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Úzce je předmět spjat s učivem 

předmětu ekonomika, dějepis, občanská nauka a estetické vzdělávání. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Opakování učiva základní školy 

Pozdravy 

, pozdravy, zdvořilostní obraty 
Jména 

Vzdělávání 

Osobní informace 

Zájmy a koníčky 

Rodina 

Práce a zaměstnání 

Formální vs. neformální jazyk 

Anglicky mluvící země 

Čas a časové údaje 

Denní aktivity 

Cestování 
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Domov a vybavení domácnosti 

Obchod a nakupování 

Jídlo a pití 

Počasí a roční období 

Londýn, Praha 

Oblečení a móda 

Budoucí plány 

Modální slovesa 

Korespondence 

Předpřítomné časy 

Restaurace 

Zdraví a nemoci 

Vzhled osob 

Známé osobnosti 

 
Pocity 

Instrukce 

Doprava 

Česká republika 

 Poznámka: Tematický plán pro anglický jazyk je zpracován dle RVP 18-20-M/01 Informační 

technologie a bude modifikován s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků. 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- zopakuje si učivo základní školy, prokáže 

své jazykové kompetence; 

 

Opakování učiva základní školy 

- přítomné časy 

- základní gramatika úrovně A1-A2 

 

- dovede pozdravit a rozloučit se; 

- umí se představit; 

 

Pozdravy 

- formální a neformální pozdravy 

 

 

- dovede se zeptat na jméno a název 

oblíbených míst, věcí a osob účastníka 

komunikace a následně odpovědět; 

- dovede napsat krátký text o sobě; 

 

Jména 

- osobní jména, názvy osob a věcí 

- člen určitý a neurčitý 

- množné číslo podst. jmen 

- základní osobní údaje 
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- umí pojmenovat základní předměty ve škole; 

- dovede stupňovat přídavná jména; 

- umí napsat anglickou větu se správným 

slovosledem; 

 

Vzdělávání 

- předměty ve škole 

- stupňování příd. jmen – 2. a 3. stupeň 

- slovosled anglické věty SVOMPT 

- popis objektu, místa 

 

 

- je schopen se zeptat na adresu a telefonní 

číslo, e-mail; 

- umí vyplnit formulář a napsat krátký text 

o sobě; 

 

Osobní informace 

- jméno, věk, adresa 

- číslovky 

- osobní dotazník 

 

 

- umí vyjádřit své schopnosti a mluvit (psát) 

o svých zájmech; 

Zájmy a koníčky 

- CAN/COULD 

- koníčky, volnočasové aktivity 

- dovednosti 

 

 

- dovede pojmenovat členy rodiny a mluvit 

(psát) o nich; 

- popíše osobu vhodnými přídavnými jmény; 

- vyjádří výhody/nevýhody bydlení ve městě 

a na vesnici; 

 

Rodina 

- členové rodiny 

- bydlení ve městě / na vesnici 

- příslovce četnosti 

 

 

- pojmenuje základní druhy povolání 

a dovede o nich číst a mluvit; 

- umí vyjádřit své plány do budoucna; 

- umí vyjádřit své přání; 

 

Práce a zaměstnání 

- typy zaměstnání 

- vyjádření budoucnosti 

- podmiňovací způsob 

- podmínkové věty 

 

 

- umí se vhodně jazykově vyjádřit v dané 

situaci. 

Formální vs. neformální jazyk 

- užití vhodných formálních náležitostí jazyka 

- referát, prezentace 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- zná základní údaje o Anglii, USA a dalších 

anglicky mluvících zemích; 

 

Anglicky mluvící země 

- minulé časy 

- užití členů se zeměpisnými objekty 
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- umí se zeptat na čas a odpovědět, zná části 

dne; 

Čas a časové údaje 

- určování času 

- další předložky času 

- části dne 

- řadové číslovky 

 

 

- umí použít přítomné a minulé časy; 

- zná základní frázová slovesa s LOOK a GET; 

- umí použít a stupňovat příslovce; 

 

Denní aktivity 

- přítomné a minulé časy 

- frázová slovesa s LOOK a GET 

- příslovce 

 

- dovede vyjádřit své plány do blízké 

budoucnosti; 

- dokáže se zorientovat na letišti; 

- dokáže si objednat ubytování v hotelu; 

 

Cestování 

- vyjádření budoucnosti 

- na letišti, v hotelu 

- žádost 

 

- dokáže popsat místo, kde bydlí; 

- zná pravidlo pro slovosled věty s přídavnými 

jmény; 

 

Domov a vybavení domácnosti 

- budovy 

- vybavení domácnosti 

- popis objektu, místnosti 

- pořadí příd. jmen ve větě 

 

 

- zná různé typy obchodů; 

- dovede nakoupit/objednat zboží; 

- zná různé způsoby nakupování a placení; 

- zná měny cizích států; 

 

Obchod a nakupování 

- typy obchodů 

- možnosti nakupování a platby 

- zboží 

 

 

- dovede říct (napsat) o svých stravovacích 

návycích; 

- dokáže vyjádřit svůj názor; 

- dokáže říct, co jsou zdravé a nezdravé 

způsoby stravování; 

- zná zvyklosti a zajímavosti o stravování ve 

světě; 

 

Jídlo a pití 

- druhy jídel a nápojů 

- zdravé a nezdravé potraviny 

- vyjádření názoru 

- gastronomie u nás a ve světě 

 

 

- zná slovní zásobu pro konverzaci o počasí; 

- dokáže vyjádřit svůj názor pomocí modálů. 

Počasí a roční období 

- typy počasí 

- roční období 

- MAY, MIGHT, SHOULD 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- zná reálie Prahy a Londýna, popř. dalších 

měst v anglicky mluvících zemích; 

- zná důležité památky a dokáže o nich mluvit 

(psát); 

 

Londýn, Praha 

- budovy ve městě 

- městská doprava 

- památky v UK a ČR 

 

 

- umí popsat své oblíbené oblečení, co rád 

nosí; 

- dokáže nakoupit v obchodě s oblečením; 

- zná slovní zásobu pro popis oblečení; 

 

Oblečení a móda 

- typy oblečení 

- přídavná jména pro popis vzorů na 

oblečení 

- nakupování v obchodě s oblečením 

 

 

- zná rozdíly v používání budoucích časů; 

- dokáže vyjádřit své plány pomocí COULD a 

WOULD; 

 

Budoucí plány 

- použití budoucích časů 

- COULD, WOULD 

 

 

- zná modální slovesa v anglickém jazyce; 

- umí použít opis modálních sloves; 

Modální slovesa 

- modální slovesa 

- opis modálních sloves 

 

 

- umí napsat formální a neformální dopis,  

e-mail; 

- zná další možnosti komunikace a její 

pravidla; 

- umí sestavit svůj životopis; 

 

Korespondence 

- dopis 

- e-mail 

- sociální sítě 

- komunikace 

- životopis 

 

- umí rozlišit předpřítomné časy; 

- umí rozlišit použití minulých 

a předpřítomných časů; 

- umí správně vyjádřit události nedávné, 

probíhající, ukončené, pokračující; 

 

Předpřítomné časy 

- předpřítomný čas jednoduchý 

- předpřítomný čas průběhový 

- příslovce užívaná s předpřítomnými časy 

 

 

- používá běžné fráze v restauraci, rozumí 

jídelnímu lístku; 

- dokáže si objednat jídlo v restauraci či online 

zná slovní zásobu tematického celku jídla a 

nápoje. 

Restaurace 

- jídla, menu 

- objednávání jídla a nápojů 

- typy přípravy jídel 
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4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- zná základní druhy nemocí a dovede je 

popsat a mluvit (psát) o svých pocitech; 

- zná způsob užití předminulého času; 

Zdraví a nemoci 

- u lékaře 

- nemoci a zranění 

- předminulý čas 

 

 

- dokáže popsat osobu podle pravidel 

slovosledu přídavných jmen; 

- zná slovní zásobu pro popis a vzhled osob; 

- rozšíří si zásobu frázových sloves; 

- jasně formuluje všechny typy vět; 

 

Vzhled osob 

- přídavná jména 

- frázová slovesa 

 

- dokáže vést rozhovor, účastnit se dialogu; 

- dokáže hovořit (psát) o známé osobnosti; 

- rozumí textům o bibliografiích různých lidí a 

dokáže popsat svůj život a napsat životopis; 

- dokáže vyjádřit souhlas/nesouhlas se situací; 

 

Známé osobnosti 

- rozhovor 

- souhlas, nesouhlas 

 

 

- dovede popsat své pocity a emoce a číst 

o pocitech druhých; 

- vyjadřuje se pomocí dalších základních 

frázových sloves; 

 

Pocity 

- popis osobních pocitů 

- frázová slovesa 

 

 

- dokáže se orientovat ve městech pomocí 

značek a nápisů; 

- dokáže poradit cestu; 

- dokáže se zeptat na cestu; 

 

Instrukce 

- orientace ve městě, udávání směru 

- značení a nápisy ve městech 

- rada 

 

- zná možnosti cestování ve světě; 

- umí si poradit na letišti, na nádraží, dokáže si 

koupit cestovní lístek a vyplnit cestovní 

formuláře; 

 

Doprava 

- dopravní prostředky 

- slovesa pro vyjádření pohybu 

- na letišti, na nádraží 

 

 

- dokáže mluvit (psát) o České republice. 

Česká republika 

- grafické údaje ČR 

- reálie ČR 
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6.3 DĚJEPIS 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Dějepis 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 66 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Obecným cílem dějepisného vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na aktivní a odpovědný 

život v demokratické společnosti. Dějepis kultivuje historické vědomí žáků, a tím je učí hlouběji 

rozumět jejich současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se 

manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí. V rámci výuky tohoto předmětu žáci rozvíjí 

základní faktografické znalosti světových a českých dějin. 

Žáci jsou v rámci výuky motivováni k tomu, aby se získanými znalostmi dále tvůrčím způsobem 

pracovali a využívali je v jiných předmětech, např. v občanské nauce nebo estetickém vzdělávání. Žáci 

jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, v čem tkví specifika historického vývoje české společnosti 

vzhledem k jiným evropským kulturám i světovým civilizacím. 

Tyto komparace a konfrontace s jinými kulturami směřují žáky k tomu, aby se orientovali v pluralitním 

světě. Výuka dějepisu vede žáky také k tomu, aby porozuměli přítomnému kulturně společenskému 

kontextu, aby se v něm dokázali zorientovat a hodnotově vymezit vůči klíčovým tématům. 

Charakteristika učiva 

Předmět se zaměřuje na znalost českých a světových dějin od počátku do současnosti, stěžejní část 

výuky je věnována novodobým dějinám, zejména 20. století. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Dějepis v rámci společenskovědního vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních 

citů, postojů, preferencí a hodnot: 

- jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání, žít čestně; 

- cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování 

a zdokonalování, preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, 

vystupovat zejména proti korupci, kriminalitě, jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím,  
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s demokratickými občanskými postoji, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody 

a tolerance, jednat odpovědně a solidárně; 

- kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se 

manipulovat; 

- uznávat, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej; 

- na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe 

sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, 

intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti; 

- cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje; 

- vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se 

zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu; 

- chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně 

v diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi. 

Výukové strategie 

V dějepisu v rámci společenskovědního vzdělávání je kladen důraz nejen na teoretické poznatky, ale 

na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání: 

- ve styku s jinými lidmi a různými institucemi, 

- při řešení svých problémů právního a sociálního charakteru, 

- získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů, 

- z verbálních textů, z ikonických textů a kombinovaných textů (např. film), 

- formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické, 

ekonomické a etické otázky. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy a probíhá v několika formách. 

Zkoušení pomocí testových úloh ověřuje, zda žák učivu plně rozumí a dokáže analyzovat předkládané 

informace. Další složku testování žáků tvoří ústní zkoušení, které prověřuje schopnost vyjadřovat se 

souvisle a korektně před ostatními. Jako důležitá součást ústního zkoušení je zařazení vlastního 

sebehodnocení žáků a zhodnocení zkoušeného ostatními. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žáci získávají kladný vztah k učení a vzdělávání, jsou podporováni ve vyhledávání a zpracovávání 

informací, v uplatňování různých způsobů práce s textem. Přijímají radu i kritiku a dokážou na ni 

reagovat tak, aby přispěla k rozvoji jejich osobnosti. K učení využívají zkušeností svých i jiných lidí. 

Hodnotí pokroky a nedostatky při dosahování cílů svého učení. 
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Komunikativní kompetence 

Žáci se vyjadřují přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných. 

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

Vyjadřují své názory a obhajují je. 

Kompetence k řešení problémů 

V rámci předmětu získává žák kompetence k řešení problémů, učí se porozumět zadání úkolu nebo 

určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob a varianty řešení, 

uplatňovat při řešení problému různé metody myšlení a myšlenkové operace, spolupracovat při řešení 

problému s jinými lidmi. 

Personální a sociální kompetence 

Personální kompetence směřují k tomu, že žák kriticky hodnotí své dispozice, efektivně se učí, kriticky 

hodnotí výsledky svého učení. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Dějepisné vzdělávání a srovnání českého historického vývoje s vývojem v jiných kulturách směřují 

žáky k tomu, aby se orientovali v pluralitním světě, čímž se mimo jiné integruje průřezové téma 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Žák se v průběhu výuky seznamuje s komplikovaným procesem, v jehož průběhu se historicky 

konstituovala politická kultura parlamentní demokracie, osvojuje si tak znalosti, jež prohlubují jeho 

občanské kompetence. 

Výuka usiluje též o to, aby žáci vnímali historické procesy s multiperspektivy sociálních, politických, 

kulturních i hospodářských dějin. V kontextu výuky politických dějin si žák osvojuje znalosti potřebné 

pro orientaci v otevřené občanské společnosti, čímž se integruje průřezové téma Výchova 

demokratického občana a dále rozvíjí občanské kompetence. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žáci si uvědomují nutnost celoživotního vzdělávání, jsou flexibilní, umí využít svých schopností, 

a umí získávat a vyhodnocovat informace potřebné při pracovních aktivitách. 

Matematické kompetence 

Žák používá pojmy kvantifikujícího charakteru, čte různé formy grafického znázornění a zpracovává 

zjištěné informace (tabulky, grafy, diagramy, schémata apod.). Chápe časovou posloupnost. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

K řešení problému využívají žáci ve výuce počítače, získávají informace pomocí komunikačních 

prostředků. 
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Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Občanské kompetence si žáci osvojují, když jsou konfrontováni s peripetiemi vývoje evropských 

demokracií, s politickými i totalitárními ideologiemi a s evropskou politickou kulturou. Konfrontace 

s názorovou a kulturní pluralitou vede žáky k tomu, aby byli tolerantní vůči druhým, zároveň však 

rozvíjí i jejich dovednost kritického hodnocení. Výuka klade důraz na to, aby žáci k historickým 

událostem a jejich problémovým interpretacím zaujímali hodnotící postoje, aby se zorientovali 

v kulturním, sociálním i politickém kontextu. Žáci jsou tímto motivováni k občanské odpovědnosti. 

Člověk a životní prostředí 

Žák se orientuje v globálních problémech lidstva, přijímá zodpovědnost za vlastní rozhodování 

a chování, efektivně pracuje s informacemi, umí získávat a kriticky vyhodnocovat informace týkající 

se vývoje lidské společnosti a jejího postoje k životnímu prostředí. 

Člověk a svět práce 

V rámci učiva dějepisu jsou žáci vedeni k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, 

význam vzdělání a celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu 

a k úspěšné kariéře. 

Informační a komunikační technologie 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. V dějepise je důležitá dovednost získávat 

a efektivně využívat informace z různých zdrojů, například elektronických encyklopedií 

a internetových stránek, a schopnost používat výpočetní techniku při řešení situací v praktickém 

životě. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Předmět je spjat s učivem předmětu 

český jazyk a estetické vzdělávání, ekonomika, základy přírodních věd i úvod do výpočetní techniky. 

Kvalitní úroveň znalostí a dovedností v tomto předmětu se odráží nejen v dalším studiu, ale v celém 

dalším životě člověka. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Člověk v dějinách 

Novověk – dějiny 19. století 

Novověk – dějiny 20. století 

Dějiny studovaného oboru 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- objasní smysl poznávání dějin a variabilitu 

jejich výkladů; 

- uvede příklady kulturního přínosu 

starověkých civilizací, judaismu 

a křesťanství; 

- popíše základní – revoluční změny ve 

středověku a raném novověku; 

 

Člověk v dějinách 

- poznávání dějin, význam poznávání dějin, 

variabilita výkladů dějin 

- starověk 

- středověk a raný novověk (16.–18. stol.) 

 

 

- na příkladu významných občanských 

revolucí vysvětlí boj za občanská i národní 

práva a vznik občanské společnosti; 

- objasní vznik novodobého českého národa 

a jeho úsilí o emancipaci; 

- popíše česko-německé vztahy a postavení 

Židů a Romů ve společnosti 18. a 19. stol.; 

- charakterizuje proces modernizace 

společnosti; 

- popíše evropskou koloniální expanzi; 

Novověk – dějiny 19. století 

- velké občanské revoluce – americká 

a francouzská, revoluce 1848–49 v Evropě 

a v českých zemích 

- společnost a národy – národní hnutí 

v Evropě a v českých zemích, 

českoněmecké vztahy, postavení minorit, 

dualismus v habsburské monarchii, vznik 

národního státu v Německu 

- modernizace společnosti – technická, 

průmyslová, komunikační revoluce, 

urbanizace, demografický vývoj, evropská 

koloniální expanze 

- modernizovaná společnost a jedinec – 

sociální struktura společnosti, postavení 

žen, sociální zákonodárství, vzdělání 

 

 

- vysvětlí rozdělení světa v důsledku 

koloniální expanze a rozpory mezi 

velmocemi; 

- popíše první světovou válku a objasní 

významné změny ve světě po válce; 

- charakterizuje první Československou 

republiku a srovná její demokracii se situací 

za tzv. druhé republiky (1938–39), objasní 

vývoj česko-německých vztahů; 

- vysvětlí projevy a důsledky velké 

hospodářské krize; 

- charakterizuje fašismus a nacismus, srovná 

Novověk – dějiny 20. století 

- vztahy mezi velmocemi, pokus o revizi 

- rozdělení světa první světovou válkou 

- české země za světové války, první odboj 

- poválečné uspořádání Evropy a světa, vývoj 

v Rusku 

- demokracie a diktatura 

- Československo v meziválečném období, 

autoritativní a totalitní režimy, nacismus 

v Německu a komunismus v Rusku a SSSR, 

velká hospodářská krize, mezinárodní 

vztahy ve 20. a 30. letech, růst napětí a cesta 

k válce, druhá světová válka, 



48 

 

nacistický a komunistický totalitarismus; 

- popíše mezinárodní vztahy v době mezi 

první a druhou světovou válkou, objasní, jak 

došlo k dočasné likvidaci ČSR; 

- objasní cíle válčících stran ve druhé světové 

válce, její totální charakter a její výsledky, 

popíše válečné zločiny včetně holocaustu; 

- objasní uspořádání světa po druhé světové 

válce a důsledky pro Československo; 

- popíše projevy a důsledky studené války; 

- charakterizuje komunistický režim v ČSR 

v jeho vývoji a v souvislostech se změnami 

v celém komunistickém bloku; 

- popíše vývoj ve vyspělých demokraciích 

a vývoj evropské integrace; 

- popíše dekolonizaci a objasní problémy 

třetího světa; 

- vysvětlí rozpad sovětského bloku; 

- uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 

20. století; 

 

- Československo za války, druhý čs. odboj, 

válečné zločiny včetně holocaustu, důsledky 

války 

- svět v blocích – poválečné uspořádání 

v Evropě a ve světě, poválečné 

Československo, studená válka, 

komunistická diktatura v Československu 

a její vývoj, demokratický svět 

- USA – světová supervelmoc, sovětský blok 

- SSSR – soupeřící supervelmoc, třetí svět 

a dekolonizace, konec bipolarity Východ – 

Západ 

 

- orientuje se v historii svého oboru – uvede 

její významné mezníky a osobnosti, vysvětlí 

přínos studovaného oboru pro život lidí. 

 

Dějiny studovaného oboru 
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6.4 OBČANSKÁ NAUKA 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Občanská nauka 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 99 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Záměrem předmětu je připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti. Výchova 

k demokratickému občanství směřuje 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. Žáci se učí porozumět společnosti a světu, 

kde žijí, uvědomovat si vlastní identitu a nenechat se manipulovat. 

Charakteristika učiva 

Učivo obsahuje poznatky z pěti rozsáhlých oblastí, které jsou dále členěny na podkapitoly a dílčí 

jednotky. Učivo se prolíná a vytváří komplexní poznatky ze společenskovědní oblasti. Tímto 

způsobem se žáci lépe orientují v životě současného světa. Žáci získají teoretické znalosti, hlavním 

záměrem je příprava žáků do budoucího života. Žáci se 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. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žák jedná odpovědně a žije čestně. Projevuje občanskou aktivitu, váží si demokracie a svobody, 

preferuje demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, vystupuje v souladu s humanitou 

a vlastenectvím, s demokratickými občanskými postoji. Respektuje lidská práva, chápe meze lidské 

svobody a tolerance, tvoří si vlastní úsudek, nenechá se manipulovat. Uznává, že lidský život je 

vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej, toleruje a respektuje člověka bez ohledu na 

národnost, víru apod. Zlepšuje a chrání životní prostředí, jedná ekologicky. Váží si hodnot lidské 

práce, jedná hospodárně, odpovědně řeší své finanční záležitosti, neničí majetek, ale pečuje o něj, snaží 

se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i pro širší komunitu. 
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Výukové strategie 

Cílem vyučovacích metod je předat žákům poznatky a dovednosti ve společenskovědním vzdělání. Ve 

výuce jsou uplatňovány různé metody: výklad, popis, vysvětlování, problémové vyučování apod. Žáci 

pojímají teoretické informace, důležitou součástí výuky je hraní rolí na určité téma, aby žáci lépe 

pochopili problematiku, následovat může diskuse. Žáci pracují samostatně i ve skupinách, s knihou 

a internetem. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy a probíhá v několika formách. 

Žáci jsou hodnoceni ústně i písemně. Při těchto formách zkoušení prokazují žáci své teoretické 

znalosti. Jako důležitá součást ústního zkoušení je zařazení vlastního sebehodnocení žáků a hodnocení 

zkoušeného ostatními. Žáci jsou hodnoceni také ze samostatných, skupinových prací i aktivity 

v hodinách. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žáci využívají ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí, využívají 

moderní informační technologie ke vzdělávání. Mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládají 

různé techniky učení. 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získají informace potřebné k řešení problému, 

navrhnou způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodní jej, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného 

postupu a dosažené výsledky. 

Komunikativní kompetence 

Žáci se vyjadřují přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných. 

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

Vyjadřují své názory a obhajují je. 

Personální a sociální kompetence 

Žáci si stanovují cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek, reagují adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 

jiných lidí, přijímají radu i kritiku, uznávají autoritu nadřízených, pracují samostatně i v týmu 

a podílejí se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímají a jsou odpovědni plnit 

svěřené úkoly. Podněcují práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažují návrhy druhých. Přispívají k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení 

osobním konfliktům, nepodléhají předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 
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Občanské kompetence a kulturní povědomí 

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

dodržují zákony, respektují práva a osobnost druhých lidí. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žáci mají odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, uvědomují si význam 

celoživotního učení a jsou připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám. 

Matematické kompetence 

Žáci umí číst z grafů, které zachycují ekonomické děje a skutečnosti. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žáci pracují s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, 

získávají informace pomocí komunikačních prostředků. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Žáci jsou podněcováni k aktivitě, diskusím nad určitým problémem, k hraní rolí. Společenskovědní 

vzdělávání vede k výchově ke komunikaci, respektu k druhým lidem, zásadám slušného chování 

ve společnosti. 

Člověk a životní prostředí 

Žáci jsou vedeni k odpovědnosti, ke vztahu k životnímu prostředí. Jsou vhodně voleny tematicky 

zaměřené příklady a úkoly. 

Člověk a svět práce 

Vzhledem k budoucí volbě povolání jsou žáci motivováni k důslednosti, pečlivosti, zodpovědnosti 

a vytrvalosti překonávat překážky. Důležitou formou práce je skupinová spolupráce na určitém úkolu, 

při které se formuje vztah k lidem. 

Informační a komunikační technologie 

Žáci jsou vedeni k získávání a efektivnímu využívání informací z různých zdrojů, ověřování 

informací. Žáci jsou motivováni k užívání výpočetní techniky při řešení různých situací ve škole 

i v praktickém životě. 

Mezipředmětové vztahy 

Výuka předmětu občanská nauka je provázána s vědomostmi a dovednostmi získanými v dalších 

předmětech, a to zejména český jazyk a estetické vzdělávání, dějepis, ekonomika, základy přírodních 

věd a úvod do výpočetní techniky. 
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Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Soudobý svět 

Člověk v lidském společenství 

Člověk jako občan 

Člověk a právo 

Člověk a etická výchova 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- umí rozpoznat varovné signály; 

- umí používat telefonní linky tísňového 

volání; 

- zná jiné komunikační prostředky tísňového 

volání; 

- zná obsah a přípravu evakuačního 

zavazadla; 

- zná a rozumí činnosti integrovaného 

záchranného systému; 

- zná způsoby poskytování první pomoci při 

zranění v případě mimořádných opatření; 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

- rozpoznání varovného signálu 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

- používání telefonních linek tísňového 

volání a dalších komunikačních prostředků 

- příprava evakuačního zavazadla 

- činnost integrovaného záchranného 

systému 

- poskytování první pomoci při zraněních 

v případě mimořádných událostí 

 

- popíše rozčlenění soudobého světa na 

civilizační sféry a civilizace, charakterizuje 

základní světová náboženství; 

- vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se 

potýká soudobý svět, jak jsou řešeny, 

debatuje o jejich možných perspektivách; 

- objasní postavení České republiky 

v Evropě a v soudobém světě; 

- charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí 

její politiku; 

- popíše funkci a činnost OSN a NATO; 

- vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních 

struktur a podíl ČR na jejich aktivitách; 

 

Soudobý svět 

- rozmanitost soudobého světa: civilizační 

sféry a kultury, nejvýznamnější světová 

náboženství, velmoci, vyspělé státy, 

rozvojové země a jejich problémy, 

konflikty v soudobém světě 

- integrace a dezintegrace 

- Česká republika a svět: zapojení ČR do 

mezinárodních struktur, bezpečnost na 

počátku 21. století, konflikty v soudobém 

světě, globální problémy, globalizace 

- životní styl, sociálně patologické jevy, 

nejčastější formy závislostí 
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- uvede příklady projevů globalizace 

a debatuje o jejích důsledcích; 

 

 

- charakterizuje současnou českou 

společnost, její etnické a sociální složení; 

- vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, 

význam vědy a umění; 

- popíše sociální nerovnost a chudobu ve 

vyspělých demokraciích, uvede postupy, 

jimiž lze do jisté míry řešit sociální 

problémy; popíše, kam se může obrátit, 

když se dostane do složité sociální situace; 

- rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy 

a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet 

domácnosti; 

- navrhne, jak řešit schodkový a přebytkový 

rozpočet domácnosti; 

- navrhne způsoby, jak využít volné finanční 

prostředky, a vybere nejvýhodnější 

finanční produkt pro jejich investování; 

- vybere nejvhodnější úvěrový produkt, 

zdůvodní své rozhodnutí a posoudí 

způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se 

vyvarovat předlužení; 

- dovede posoudit služby nabízené 

peněžními ústavy a jinými subjekty a jejich 

možná rizika; 

- objasní způsoby ovlivňování veřejnosti; 

- objasní význam solidarity a dobrých vztahů 

v komunitě; 

- debatuje o pozitivech i problémech 

multikulturního soužití, objasní příčiny 

migrace lidí; 

- posoudí, kdy je v praktickém životě 

rovnost pohlaví porušována. 

 

Člověk v lidském společenství 

- společnost, společnost tradiční a moderní, 

pozdně postmoderní společnost 

- hmotná kultura, duchovní kultura 

- současná česká společnost, společenské 

vrstvy, elity a jejich úloha 

- sociální nerovnost a chudoba v současné 

společnosti 

- majetek a jeho nabývání, rozhodování 

o finančních záležitostech jedince 

a rodiny, rozpočtu domácnosti, 

zodpovědné hospodaření 

- řešení krizových finančních situací, 

sociální zajištění občanů 

- rasy, etnika, národy a národnosti; majorita 

a minority ve společnosti, multikulturní 

soužití; migrace, migranti, azylanti 

- postavení mužů a žen, genderové 

problémy 

 

  



54 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- umí rozpoznat varovné signály; 

- umí používat telefonní linky tísňového 

volání; 

- zná jiné komunikační prostředky tísňového 

volání; 

- zná obsah a přípravu evakuačního 

zavazadla; 

- zná a rozumí činnosti integrovaného 

záchranného systému; 

- zná způsoby poskytování první pomoci při 

zranění v případě mimořádných opatření; 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

- rozpoznání varovného signálu 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

- používání telefonních linek tísňového 

volání a dalších komunikačních prostředků 

- příprava evakuačního zavazadla 

- činnost integrovaného záchranného 

systému 

- poskytování první pomoci při zraněních 

v případě mimořádných událostí 

 

- objasní postavení církví a věřících v ČR, 

vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé 

náboženské sekty a náboženský 

fundamentalismus; 

 

Člověk v lidském společenství 

- víra a ateismus, náboženství a církve, 

náboženská hnutí, sekty, náboženský 

fundamentalismus 

 

 

- charakterizuje demokracii a objasní, jak 

funguje a jaké má problémy (korupce, 

kriminalita…); 

- objasní význam práv a svobod, které jsou 

zakotveny v českých zákonech, a popíše 

způsoby, jak lze ohrožená lidská práva 

obhajovat; 

- dovede kriticky přistupovat k mediálním 

obsahům a pozitivně využívat nabídky 

masových médií; 

- charakterizuje současný český politický 

systém, objasní funkci politických stran 

a svobodných voleb; 

- uvede příklady funkcí obecní a krajské 

samosprávy; 

- vysvětlí, jaké projevy je možné nazývat 

politickým radikalismem nebo politickým 

extremismem; 

- vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat 

hnutí omezující lidská práva a svobody 

jiných lidí. 

Člověk jako občan 

- základní hodnoty a principy demokracie 

- lidská práva, jejich obhajování, veřejný 

ochránce práv, práva dětí 

- svobodný přístup k informacím, masová 

média a jejich funkce, kritický přístup 

k médiím, maximální využití potenciálu 

médií 

- stát, státy na počátku 21. století, český stát, 

státní občanství ČR 

- česká ústava, politický systém ČR, 

struktura veřejné správy, obecní a krajská 

samospráva 

- politika, politické ideologie 

- politické strany, volební systémy a volby 

- politický radikalismus a extremismus, 

současná česká extremistická scéna a její 

symbolika, mládež a extremismus 

- teror, terorismus 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- umí rozpoznat varovné signály; 

- umí používat telefonní linky tísňového 

volání; 

- zná jiné komunikační prostředky tísňového 

volání; 

- zná obsah a přípravu evakuačního 

zavazadla; 

- zná a rozumí činnosti integrovaného 

záchranného systému; 

- zná způsoby poskytování první pomoci při 

zranění v případě mimořádných opatření; 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

- rozpoznání varovného signálu 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

- používání telefonních linek tísňového 

volání a dalších komunikačních prostředků 

- příprava evakuačního zavazadla 

- činnost integrovaného záchranného 

systému 

- poskytování první pomoci při zraněních 

v případě mimořádných událostí 

 

- vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede 

příklady právní ochrany a právních vztahů; 

- popíše soustavu soudů v ČR a činnost 

policie, soudů, advokacie a notářství; 

- vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním 

úkonům a má trestní zodpovědnost; 

- popíše, jaké závazky vyplývají z běžných 

smluv, a na příkladu ukáže možné důsledky 

vyplývající z neznalosti smlouvy včetně 

jejich všeobecných podmínek; 

- dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např. 

podáním reklamace; 

- popíše práva a povinnosti mezi dětmi 

a rodiči, mezi manželi; popíše, kde může 

o této oblasti hledat informace nebo získat 

pomoc při řešení svých problémů; 

- objasní postupy vhodného jednání, stane-li 

se obětí nebo svědkem jednání, jako je 

šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání 

atp.; 

 

Člověk a právo 

- právo a spravedlivost, právní stát 

- právní řád, ochrana občanů, právní vztahy 

- soustava soudů v České republice 

- vlastnictví, právo v oblasti duševního 

vlastnictví; smlouvy, odpovědnost za 

škodu 

- rodinné právo 

- správní řízení 

- trestní právo – trestní odpovědnost, tresty 

a ochranná opatření, orgány činné 

v trestním řízení 

- kriminalita páchaná na dětech 

a mladistvých, kriminalita páchaná 

mladistvými 

- notáři, advokáti, soudci 

 

- vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie 

a filozofická etika; 

- dovede používat vybraný pojmový aparát, 

který byl součástí učiva; 

- dovede pracovat s jemu obsahově 

Člověk a etická výchova 

- co řeší filozofie a filozofická etika 

- význam filozofie a etiky v životě člověka, 

jejich smysl pro řešení životních situací 

- etika a její předmět, základní pojmy etiky, 

morálka, mravní hodnoty a normy, mravní 
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a formálně dostupnými texty; 

- debatuje o praktických filozofických 

a etických otázkách (ze života kolem sebe, 

z kauz známých z médií, z krásné literatury 

a jiných druhů umění); 

- vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, 

postoje a jednání odpovědni jiným lidem. 

 

rozhodování a odpovědnost 

- životní postoje a hodnotová orientace, 

člověk mezi touhou po vlastním štěstí 

a angažováním se pro obecné dobro a pro 

pomoc jiným lidem 
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6.5 ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Základy přírodních věd 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 198 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Proces vzdělání v předmětu základy přírodních věd směřuje především k tomu, aby si žáci: 

- vytvořili základy systému racionálně uspořádaných vědomostí, který spočívá na aktivním 

osvojení pojmů, zákonů, modelů a teorií přírodních věd; 

- osvojili a uměli používat symboliku, terminologii a adekvátní matematické a grafické 

prostředky vyjadřování vztahů a zákonů; 

- v návaznosti na základní školu prohloubili osvojení empirických postupů přírodněvědního 

poznávání, dovednost tyto postupy plánovat, uskutečňovat, analyzovat, hodnotit jejich průběh, 

zpracovávat a hodnotit získané výsledky a vyvozovat z nich závěry; 

- prohloubili dovednost analyzovat průběh přírodních dějů i dovednost zpracovávat výsledky 

této analýzy matematickými prostředky a grafickým vyjadřováním funkčních závislostí veličin. 

Charakteristika učiva 

Žák si osvojí základní pojmy z fyziky, chemie a ekologie, orientuje se v základech těchto oborů. Učivo 

vede k tomu, aby žáci: 

- v závislosti na základní školu zdokonalovali využívání základních myšlenkových operací 

(indukce, dedukce, zobecňování, analýza, syntéza, modelování), rozvíjeli schopnosti hledat 

a nacházet souvislosti mezi fakty; 

- osvojené vědomosti a dovednosti uměli tvořivě využívat při řešení úloh (především úloh 

s praktickými aplikacemi), při řešení problémových situací, při vlastním pozorování, měřeních 

a experimentech; 

- uměli písemně i ústně formulovat své myšlenky, získávat potřebné informace z různých zdrojů, 

zaznamenávat je, kriticky hodnotit a diskutovat o nich; 

- používali vědomosti a dovednosti i v ostatních předmětech a naopak využívali vědomosti 

a dovednosti z těchto předmětů v základech přírodních věd; 

- uvědomovali si přínos přírodního poznávání pro rozvoj moderních technologií, ochranu 

životního prostředí pro praktický život, pro pravdivé a objektivní poznávání světa; 
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- uvědomovali, že základy přírodních věd jsou otevřeným systémem poznání, který se neustále 

prohlubuje a rozšiřuje a ovlivňuje jiné obory lidského poznání nebo je sám jimi ovlivňován; 

- uvědomovali, že poznání je vždy výsledkem systematické práce konkrétních lidí a jejich 

spolupráce, při svém vzdělávání rozvíjeli schopnost spolupracovat se svými spolužáky při 

řešení nejrůznějších problémů. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žák získal odpovědný vztah k materiálním hodnotám a snažil se je 

vytvářet a rozvíjet k dobru společnosti. Je vychováván k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí, 

veden k úsilí o jeho zachování pro příští generace. Je vychováván k úctě k životu a jeho hodnotám, 

veden k respektování ostatních lidí, jejich postojů, názorů a odlišností, bez rozdílu etnického původu 

nebo sociálního zařazení. Výuka směřuje k tomu, aby si žák vážil duchovních hodnot a respektoval 

hranice mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností. 

Výukové strategie 

Při výuce základů přírodních věd je kladen důraz na porozumění probíraného tématu. Velký podíl 

u výuky zaujímá samostatná práce žáků pod odborným vedení vyučujícího, která může být i týmová. 

Významným prvkem efektivní práce v procesu vzdělávání předmětu je demonstrace učiva na řešení 

konkrétních příkladů a úloh, samostatné řešení úkolů a procvičování, praktická cvičení, kde si žáci 

ověřují správné pochopení probírané látky a upevňují získané znalosti a dovednosti. Při výuce je 

rovněž užíváno vhodných pomůcek – interaktivní tabule, technické vybavení školních laboratoří, 

výpočetní techniky, modelů a obrazů. Podporována je také práce se zdroji informací, jako jsou 

internet, technická literatura nebo odborný tisk. 

Hodnocení žáků 

Hodnocení žáků je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy a probíhá v několika formách. 

Hodnocení probíhá v rovině motivační, informativní a výchovné. Základem pro hodnocení je průběžná 

klasifikace. Klasifikace probíhá formou ústního zkoušení, písemného ověřování pomocí didaktických 

testů. Každý tematický celek je zakončen písemným ověřováním. Doplňujícím prvkem je hodnocení 

samostatné práce žáků – jejich domácích prací a aktivního přístupu k výuce. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák: 

- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje 

a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, 

- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, 

- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří 

komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy, 
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- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 

a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti, 

- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky 

či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 

a kriticky zhodnotí výsledky svého učení. 

Kompetence k řešení problémů 

- porozumí zadání úkolu, zvolí vhodnou strategii řešení, využije vhodné informace, pomůcky 

a spolupráci ostatních, vyřeší problém a komentuje dosažené výsledky. 

Komunikativní kompetence 

- vyjadřovat své myšlenky souvisle a srozumitelně, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně, 

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

- zpracovávat jednoduché texty s fyzikální tématikou a různé pracovní materiály, dodržet 

jazyková i stylistická pravidla a normy (laboratorní práce a referáty). 

Personální a sociální kompetence 

- identifikovat požadavky na vědomosti, dovednosti a kompetence potřebné pro realizaci 

laboratorního cvičení nebo referátu, 

- vytvořit si reálný učební i pracovní plán, 

- stanovit jednoduché činnosti a jejich logickou posloupnost, 

- navrhnout časový rozvrh tak, aby byl úkol splněn ve stanoveném čase, 

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, 

- průběžně sledovat realizaci činností a v případě potřeby korigovat postup, 

- být vytrvalý při odstraňování různých obtíží a usilovat o zvládnutí všech požadavků pro 

realizaci úkolu, 

- zjišťovat a kriticky hodnotit svůj pokrok při dosahování cílů svého učení i práce, 

- přijímat hodnocení svých výsledků i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat 

radu i kritiku, 

- zaměřovat aktivní úsilí na odstranění nedostatků, 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 

- pracovat v týmu v různých pracovních pozicích a rolích, učit se zastávat i vedoucí pozici, 

- kooperovat i s ostatními členy týmu, poskytnout jim radu nebo pomoc, 

- adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky, 

- pracovat samostatně i v týmu, spolupracovat s ostatními, podílet se na realizaci společných 

pracovních i jiných činností, 

- přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených, 

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, snažit se předcházet osobním konfliktům 

a odstraňovat diskriminaci. 
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Občanské kompetence a kulturní povědomí 

- chápat přírodní vědy jako součást kultury společnosti a znát přínos v ostatních vědách. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

- uvědomuje si nutnost celoživotního vzdělávání, 

- je flexibilní, umí využít svých schopností, 

- umí získávat a vyhodnocovat informace potřebné při pracovních aktivitách. 

Matematické kompetence 

- schopnost používat správné pojmy kvantifikujícího charakteru, 

- volit odpovídající postupy a techniky a používat vhodné algoritmy, 

- využívat různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 

v reálných situacích, 

- používat a správně převádět jednotky a využívat funkční vztahy při řešení praktických úkolů, 

provádět reálný odhad výsledků řešení. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

- používat počítač a jeho periferie, být si vědom možností a výhod, které poskytuje, ale i rizik 

spojených s jeho užíváním, 

- pracovat s tabulkovým procesorem a databází (zpracování naměřených hodnot a jejich následné 

zpracování), 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména ze sítě internet, včetně vyhledávání, 

orientovat se v získaných informacích, zaznamenávat a uchovávat textové, grafické 

i numerické informace způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledávání a využití. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Žáci jsou stimulováni k aktivitě a k diskusím nad konkrétními úlohami z praxe. Systém vzdělávání 

vede k výchově žáků ke komunikaci a zásadám slušného chování se spolužáky, učiteli i ve společnosti. 

Člověk a životní prostředí 

Žáci jsou seznámeni s tímto tématem v některých tématech učiva – termodynamika, tepelné motory, 

jaderná fyzika, ekologie, člověk a životní prostředí. 

Člověk a svět práce 

Vzhledem k budoucí volbě povolání jsou žáci motivování k důslednosti, pečlivosti, zodpovědnosti 

a vytrvalosti překonávat překážky. Jako významná se dále jeví práce v týmu a spolupráce s ostatními 

lidmi. 
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Informační a komunikační technologie 

V základech přírodních věd je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat informace z různých 

zdrojů a schopnost používat výpočetní techniku ke zpracování a vyhodnocení témat zadaných 

laboratorních prací, při vypracování referátu na zadané téma. 

Mezipředmětové vztahy 

Předmět je spjat s učivem matematiky – převody jednotek, mocniny, řešení rovnic a soustav rovnic, 

vyjádření neznámé ze vzorce, grafické vyjádření funkce, statistika a práce s daty. Dále je spjat 

s předměty IKT – úvod do výpočetní techniky a aplikace na počítači. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Mechanika 

Molekulová fyzika a termika 

Mechanické kmitání a vlnění 

Elektřina a magnetismus 

Optika 

Speciální teorie relativity 

Fyzika mikrosvěta 

Astrofyzika 

Obecná chemie 

Anorganická chemie 

Organická chemie 

Biochemie 

Základy biologie 

Ekologie 

Člověk a životní prostředí 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- umí rozpoznat varovné signály; 

- umí používat telefonní linky tísňového 

volání; 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

- rozpoznání varovného signálu 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

- používání telefonních linek, tísňového 

volání a dalších komunikačních prostředků 
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- zná jiné komunikační prostředky tísňového 

volání; 

- zná obsah a přípravu evakuačního 

zavazadla; 

- zná a rozumí činnosti integrovaného 

záchranného systému; 

- zná způsoby poskytování první pomoci při 

zranění v případě mimořádných opatření; 

 

- příprava evakuačního zavazadla 

- činnost integrovaného záchranného systému 

- poskytování první pomoci při zraněních 

v případě mimořádných událostí 

 

 

- rozliší pohyby podle trajektorie a změny 

rychlosti; 

- řeší úlohy o pohybech s využitím vztahů 

mezi kinematickými veličinami; 

- použije Newtonovy pohybové zákony 

v jednoduchých úlohách o pohybech; 

- určí síly, které v přírodě a v technických 

zařízeních působí na tělesa; 

- popíše základní druhy pohybu v gravitačním 

poli; 

- vypočítá mechanickou práci a energii při 

pohybu tělesa působením stálé síly; 

- určí výkon a účinnost při konání práce; 

- analyzuje jednoduché děje s využitím 

zákona zachování mechanické energie; 

- určí výslednici sil působících na těleso 

a jejich momenty; 

- určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru; 

- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při 

řešení úloh na tlakové síly v tekutinách; 

- vysvětlí změny tlaku v proudící tekutině; 

 

Mechanika 

- pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po 

kružnici, skládání pohybů, vztažná soustava 

- Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě 

- mechanická práce a energie 

- gravitační pole, Newtonův gravitační zákon, 

gravitační a tíhová síla, pohyby 

v gravitačním poli, sluneční soustava 

- mechanika tuhého tělesa 

- mechanika tekutin 

 

- uvede příklady potvrzující kinetickou teorii 

látek; 

- změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici 

a vyjádří ji jako termodynamickou teplotu; 

- vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek 

v přírodě a v technické praxi a řeší úlohy na 

teplotní délkovou roztažnost těles; 

- popíše vlastnosti látek z hlediska jejich 

částicové stavby; 

 

Molekulová fyzika a termika 

- základní poznatky termiky 

- teplo a práce, přeměny vnitřní energie 

tělesa, tepelná kapacita, měření tepla 

- částicová stavba látek, vlastnosti látek 

z hlediska molekulové fyziky 

- stavové změny ideálního plynu, práce 

plynu, tepelné motory 

- struktura pevných látek, deformace pevných 

látek, kapilární jevy 
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- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

(tělesa) a způsoby její změny; 

- řeší jednoduché případy tepelné výměny 

pomocí kalorimetrické rovnice; 

- řeší úlohy na děje v plynech s použitím 

stavové rovnice pro ideální plyn; 

- vysvětlí mechanické vlastností těles 

z hlediska struktury pevných látek, popíše 

příklady deformací pevných těles 

jednoduchého tvaru a řeší úlohy na Hookův 

zákon; 

-  popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi; 

 

- přeměny skupenství látek, skupenské teplo, 

vlhkost vzduchu 

 

 

- popíše vlastní kmitání mechanického 

oscilátoru a určí příčinu kmitání; 

- popíše nucené kmitání mechanického 

oscilátoru a určí podmínky rezonance; 

- rozliší základní druhy mechanického vlnění 

a popíše jejich šíření v látkovém prostředí; 

- charakterizuje základní vlastnosti 

zvukového vlnění a zná jejich význam pro 

vnímání zvuku; 

- chápe negativní vliv hluku a zná způsoby 

ochrany sluchu; 

 

Mechanické kmitání a vlnění 

- mechanické kmitání 

- druhy mechanického vlnění, šíření vlnění 

v prostoru, odraz vlnění 

- vlastnosti zvukového vlnění, šíření zvuku 

v látkovém prostředí, ultrazvuk 

 

- určí elektrickou sílu v poli bodového 

elektrického náboje; 

- popíše elektrické pole z hlediska jeho 

působení na bodový elektrický náboj; 

- vysvětlí princip a funkci kondenzátoru; 

- popíše vznik elektrického proudu v látkách; 

- řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím 

Ohmova zákona; 

- sestaví podle schématu elektrický obvod 

a změří elektrické napětí a proud; 

- řeší úlohy užitím vztahu; 

- řeší úlohy na práci a výkon elektrického 

proudu; 

- vysvětlí elektrickou vodivost polovodičů, 

kapalin a plynů; 

Elektřina a magnetismus 

- elektrický náboj tělesa, elektrická síla, 

elektrické pole, tělesa v elektrickém poli, 

kapacita vodiče, elektrický proud v kovech, 

zákony elektrického proudu, elektrické 

obvody, elektrický proud v polovodičích, 

v kapalinách a v plynech 

- magnetické pole, magnetické pole 

elektrického proudu, magnetická síla, 

magnetické vlastnosti látek, 

elektromagnetická indukce, indukčnost 

- vznik střídavého proudu, obvody střídavého 

proudu, střídavý proud v energetice, 

trojfázová soustava střídavého proudu, 

transformátor 

- elektromagnetické kmitání, 
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- popíše princip a použití polovodičových 

součástek s přechodem PN; 

- vysvětlí princip chemických zdrojů napětí; 

- zná typy výbojů v plynech a jejich využití; 

- určí magnetickou sílu v magnetickém poli 

vodiče s proudem a popíše magnetické pole 

indukčními čarami; 

- vysvětlí jev elektromagnetické indukce 

a jeho význam v technice; 

- popíše princip generování střídavých 

proudů a jejich využití v energetice; 

- charakterizuje základní vlastnosti obvodů 

střídavého proudu; 

- vysvětlí princip transformátoru 

a usměrňovače střídavého proudu; 

- vysvětlí vznik elektromagnetického kmitání 

v oscilačním obvodu; 

- popíše využití elektromagnetického vlnění 

ve sdělovacích soustavách; 

- charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou 

a rychlostí v různých prostředích; 

 

- elektromagnetický oscilátor, vlastní 

a nucené elektromagnetické kmitání, 

rezonance 

- vznik a vlastnosti elektromagnetického 

vlnění, přenos informací 

elektromagnetickým vlněním 

 

 

- řeší úlohy na odraz a lom světla; 

- vysvětlí podstatu jevů interference, ohyb 

a polarizace světla; 

- popíše význam různých druhů 

elektromagnetického záření z hlediska 

působení na člověka a využití v praxi; 

- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami; 

- popíše oko jako optický přístroj; 

- vysvětlí principy základních typů optických 

přístrojů; 

 

Optika 

- světlo a jeho šíření 

- elektromagnetické záření, spektrum 

elektromagnetického záření, rentgenové 

záření, vlnové vlastnosti světla, zobrazování 

zrcadlem a čočkou 

 

- popíše důsledky plynoucí z principů 

speciální teorie relativity pro chápání 

prostoru a času; 

- zná souvislost energie a hmotnosti objektů 

pohybujících se velkou rychlostí; 

 

Speciální teorie relativity 

- principy speciální teorie relativity 

- základy relativistické dynamiky 

 

- objasní podstatu fotoelektrického jevu 

Fyzika mikrosvěta  

- základní pojmy kvantové fyziky 
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a jeho praktické využití; 

- chápe základní myšlenku kvantové fyziky, 

tzn. vlnové a částicové vlastnosti objektů 

mikrosvěta; 

- charakterizuje základní modely atomu; 

- popíše strukturu elektronového obalu atomu 

z hlediska energie elektronu; 

- popíše stavbu atomového jádra 

a charakterizuje základní nukleony; 

- vysvětlí podstatu radioaktivity a jaderného 

záření a popíše způsoby ochrany před tímto 

zářením; 

- popíše štěpnou reakci jader uranu a její 

praktické využití v energetice; 

- posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž 

se získává elektrická energie; 

 

- model atomu, spektrum atomu vodíku, laser 

- nukleony, radioaktivita, jaderné záření, 

elementární a základní částice 

- zdroje jaderné energie, jaderný reaktor, 

bezpečnostní a ekologická hlediska jaderné 

energetiky 

 

- charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše 

sluneční soustavu; 

- popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání do 

galaxií; 

- zná současné názory na vznik a vývoj 

vesmíru; 

- vysvětlí nejdůležitější způsoby, jimiž 

astrofyzika zkoumá vesmír. 

 

Astrofyzika  

- Slunce a hvězdy 

- galaxie a vývoj vesmíru 

- výzkum vesmíru 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- umí rozpoznat varovné signály; 

- umí používat telefonní linky tísňového 

volání; 

- zná jiné komunikační prostředky tísňového 

volání; 

- zná obsah a přípravu evakuačního 

zavazadla; 

- zná a rozumí činnosti integrovaného 

záchranného systému; 

- zná způsoby poskytování první pomoci při 

zranění v případě mimořádných opatření; 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

- rozpoznání varovného signálu 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

- používání telefonních linek, tísňového 

volání a dalších komunikačních prostředků 

- příprava evakuačního zavazadla 

- činnost integrovaného záchranného systému 

- poskytování první pomoci při zraněních 

v případě mimořádných událostí 
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- dokáže porovnat fyzikální a chemické 

vlastnosti různých látek; 

- popíše stavbu atomu, vznik chemické 

vazby; 

- zná názvy, značky a vzorce vybraných 

chemických prvků a sloučenin; 

- popíše charakteristické vlastnosti nekovů, 

kovů a jejich umístění v periodické soustavě 

prvků; 

- popíše základní metody oddělování složek 

ze směsí a jejich využití v praxi; 

- vyjádří složení roztoku a připraví roztok 

požadovaného složení; 

- vysvětlí podstatu chemických reakcí 

a zapíše jednoduchou chemickou reakci 

chemickou rovnicí; 

- provádí jednoduché chemické výpočty, 

které lze využít v odborné praxi; 

 

Obecná chemie 

- chemické látky a jejich vlastnosti 

- částicové složení látek, atom, molekula 

- chemická vazba 

- chemické prvky, sloučeniny 

- chemická symbolika 

- periodická soustava prvků 

- směsi a roztoky 

- chemické reakce, chemické rovnice 

- výpočty v chemii 

 

 

- vysvětlí vlastnosti anorganických látek; 

- tvoří chemické vzorce a názvy vybraných 

anorganických sloučenin; 

- charakterizuje vybrané prvky a anorganické 

sloučeniny a zhodnotí jejich využití 

v odborné praxi a v běžném životě; 

- posoudí je z hlediska vlivu na zdraví 

a životní prostředí; 

 

Anorganická chemie 

- anorganické látky, oxidy, kyseliny, 

hydroxidy, soli 

- názvosloví anorganických sloučenin 

- vybrané prvky a anorganické sloučeniny 

v běžném životě a v odborné praxi 

 

- charakterizuje základní skupiny uhlovodíků 

a jejich vybrané deriváty a tvoří jednoduché 

chemické vzorce a názvy; 

- uvede významné zástupce jednoduchých 

organických sloučenin a zhodnotí jejich 

využití v odborné praxi a v běžném životě, 

posoudí je z hlediska vlivu na zdraví 

a životní prostředí, 

 

Organická chemie 

- vlastnosti atomu uhlíku 

- základ názvosloví organických sloučenin 

organické sloučeniny v běžném životě 

a odborné praxi 

 

 

- charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny; 

Biochemie 

- chemické složení živých organismů 

- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, 
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- charakterizuje nejdůležitější přírodní látky; 

- popíše vybrané biochemické děje. 

nukleové kyseliny, biokatalyzátory 

- biochemické děje 

 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- umí rozpoznat varovné signály; 

- umí používat telefonní linky tísňového 

volání; 

- zná jiné komunikační prostředky tísňového 

volání; 

- zná obsah a přípravu evakuačního 

zavazadla; 

- zná a rozumí činnosti integrovaného 

záchranného systému; 

- zná způsoby poskytování první pomoci při 

zranění v případě mimořádných opatření; 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

- rozpoznání varovného signálu 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

- používání telefonních linek, tísňového 

volání a dalších komunikačních prostředků 

- příprava evakuačního zavazadla 

- činnost integrovaného záchranného systému 

- poskytování první pomoci při zraněních 

v případě mimořádných událostí 

 

 

- charakterizuje názory na vznik a vývoj 

života na Zemi; 

- vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti 

živých soustav; 

- popíše buňku jako základní stavební 

a funkční jednotku života; 

- vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou 

a eukaryotickou buňkou; 

- charakterizuje rostlinnou a živočišnou 

buňku a uvede rozdíly; 

- uvede základní skupiny organismů 

a porovná je, objasní význam genetiky; 

- popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci 

orgánů a orgánových soustav; 

- vysvětlí význam zdravé výživy a uvede 

principy zdravého životního stylu; 

- uvede příklady bakteriálních, virových 

a jiných onemocnění a možnosti prevence, 

 

Základy biologie 

- vznik a vývoj života na Zemi 

- vlastnosti živých soustav 

- typy buněk 

- rozmanitost organismů a jejich 

charakteristika 

- dědičnost a proměnlivost 

- biologie člověka 

- zdraví a nemoc 

 

 

- vysvětlí základní ekologické pojmy; 

- charakterizuje abiotické (sluneční záření, 

Ekologie 

- základní ekologické pojmy 

- ekologické faktory prostředí 
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atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické 

faktory prostředí (populace, společenstva, 

ekosystémy); 

- charakterizuje základní vztahy mezi 

organismy ve společenstvu; 

- uvede příklad potravního řetězce; 

- popíše podstatu koloběhu látek v přírodě 

z hlediska látkového a energetického; 

- charakterizuje různé typy krajiny a její 

využívání člověkem; 

 

- potravní řetězce 

- koloběh látek v přírodě a tok energie 

- typy krajiny 

 

 

- popíše historii vzájemného ovlivňování 

člověka a přírody; 

- hodnotí vliv různých činností člověka na 

jednotlivé složky životního prostředí; 

- charakterizuje působení životního prostředí 

na člověka a jeho zdraví; 

- charakterizuje přírodní zdroje surovin 

a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, 

posoudí vliv jejich využívání na prostředí; 

- popíše způsoby nakládání s odpady; 

- charakterizuje globální problémy na Zemi; 

- uvede základní znečišťující látky v ovzduší, 

ve vodě a v půdě a vyhledá informace 

o aktuální situaci; 

- uvede příklady chráněných území v ČR 

a v regionu; 

- uvede základní ekonomické, právní 

a informační nástroje společnosti na 

ochranu přírody a prostředí; 

- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci 

environmentálních, ekonomických, 

technologických a sociálních přístupů 

k ochraně životního prostředí; 

- zdůvodní odpovědnost každého jedince za 

ochranu přírody, krajiny a životního 

prostředí; 

- na konkrétním příkladu z občanského života 

a odborné praxe navrhne řešení vybraného 

environmentálního problému. 

 

Člověk a životní prostředí 

- vzájemné vztahy mezi člověkem a životním 

prostředím 

- dopady činností člověka na životní prostředí 

- přírodní zdroje energie a surovin 

- odpady 

- globální problémy 

- ochrana přírody a krajiny 

- nástroje společnosti na ochranu životního 

prostředí 

- zásady udržitelného rozvoje 

- odpovědnost jedince za ochranu přírody 

a životního prostředí 
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6.6 MATEMATIKA 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Matematika 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 450 (D63) 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Matematické vzdělávání: 

- rozvíjí a prohlubuje chápání kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, 

- připravuje žáky na každodenní řešení problémových situací, 

- pomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování, učí 

srozumitelné a věcné argumentaci a přesnému vyjadřování, 

- dává žákům možnost hodnotit správnost postupu při odvozování tvrzení, odhalovat klamné 

závěry a zvažovat rizika předkládaných důkazů, 

- umožňuje rychle odhadnout výsledek řešení úkolu, 

- rozvíjí tvořivost žáků, 

- pomáhá porozumět souvislostem mezi přírodními jevy a technikou, 

- umožňuje žákům pochopit, že matematika je nezastupitelným prostředkem v modelování 

a předpovídání reálných i virtuálních jevů. 

Charakteristika učiva 

Učivo: 

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

výchovně vzdělávacím procesu, 

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

vzdělávání a pro praktický život, 

- pomáhá proniknout do podstaty oboru a propojovat jednotlivé tematické okruhy. 

Obsah učiva je uveden v rozpisu učiva pro jednotlivé ročníky. 

Cíle vzdělání v oblasti cílů, postojů, hodnot a preferencí 

Žák: 

- naplňuje cíle vzdělávání dle svých schopností a předpokladů, 

- správně používá a převádí jednotky, 
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- užívá matematické kompetence v životě a odborné praxi, 

- vyjadřuje se matematicky přesně, 

- umí pracovat v týmu, 

- používá odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby, 

- matematizuje reálné situace, řeší je pomocí matematického modelu a vyhodnotí výsledky, 

- zvolí pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používá vhodné 

algoritmy, 

- čte s porozuměním matematický text, vyhledává a vyhodnocuje informace získané z různých 

zdrojů (grafů, diagramů, tabulek a internetu), 

- má převážně kladný vztah k matematice a je tedy dobře motivován k celoživotnímu vzdělávání, 

- umí používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším 

studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.), 

- věří si a zná vlastní schopnosti a je při práci precizní, 

- uznává důležitost matematiky pro život a pro výkon svého povolání. 

Výukové strategie 

Učitel: 

- zohledňuje počet žáků ve třídě, 

- zohledňuje vrozené předpoklady a matematickou zralost každého žáka, 

- zohledňuje vývojové poruchy a postižení žáků, 

- zohledňuje specifické požadavky nadaných žáků, 

- může využívat všechny vhodné strategie výuky s ohledem na schopnosti a dovednosti žáků, 

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

- propojuje výuku s praktickými aplikacemi v odborné praxi i běžném životě, 

- používá při výuce názorné pomůcky a prostředky, které pomáhají žákům pochopit učivo (ICT, 

projektor atd.), 

- může upravit hodinovou dotaci jednotlivých tematických celků v rozpisu učiva v závislosti na 

kvalitě třídy a žáků v ní a s ohledem na kvalitu kompetencí žáků získaných na základní škole, 

- může na začátku prvního ročníku provést vstupní test kompetencí žáků získaných na základní 

škole, 

- může využívat vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování, demonstrace 

intelektuální i psychomotorické dovednosti a způsobilosti, procvičování pod dohledem učitele, 

drilu a učení pro zapamatování) také takzvané moderní vyučovací metody, které zvyšují 

motivaci a efektivitu, a tedy i kvalitu vzdělávacího procesu, což jsou například dialogická 

metoda, diskuse, skupinová práce žáků, hry, projekty a samostatné práce, metoda objevování 

a řízeného objevování, práce s chybou, rozvíjení tvořivosti a vynalézavosti, učení z textu 

a vyhledávání informací, využívání prostředků ICT, učení ze zkušeností, samostudium 

a domácí úkoly, kompozice, návštěvy, exkurze a jiné metody. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy. Hodnocení žáků by mělo mít 

především motivační charakter a mělo by zohledňovat přístup žáka ke vzdělávání a plnění požadavků 

rámcového vzdělávacího programu. Hodnocení musí podporovat aktivitu žáků a vhodně rozvíjet 
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sebehodnocení žáků. Žáci si uvědomí své přednosti a nedostatky a snaží se přednosti rozvíjet a 

nedostatky eliminovat. Je vhodné kontrolovat výsledky vzdělávání rozsáhlejší kontrolní prací nebo 

projektem každé čtvrtletí nebo po ukončení tematického celku. Formu této práce volí vhodným 

způsobem vyučující. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žáci přijímají, zpracovávají a využívají informace z různých zdrojů, volí vhodné způsoby učení, 

hodnotí výsledky své práce. 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci porozumí zadání úkolu, zvolí vhodnou strategii řešení, využijí vhodné informace, pomůcky 

a spolupráci ostatních, vyřeší problém a komentují dosažené výsledky. 

Komunikativní kompetence 

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

Personální a sociální kompetence 

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

volí vhodné prostředky k dosažení cílů, pracují v týmu a využívají zkušenosti jiných lidí a pomáhají 

svými schopnosti k dosažení společného cíle. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žáci chápou matematiku jako součást kultury jedince a společnosti, znají přínos matematiky v umění, 

filosofii a v ostatních vědách. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žáci si uvědomují nutnost celoživotního vzdělávání, jsou flexibilní, umí využít svých schopností, 

a umí získávat a vyhodnocovat informace potřebné při pracovních aktivitách. 

Matematické kompetence 

Žáci umí používat matematiku v teorii i praxi. Kompetence jsou podrobně rozepsány v rozpisu učiva, 

v obecných cílech předmětu a v cílech vzdělání. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žáci využívají k řešení problémů počítače, získávají informace pomocí komunikačních prostředků 

a umí informace třídit. Žáci využívají matematické kompetence při práci s informačními 

a komunikačními technologiemi. 
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Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

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

a komunikace s okolím. 

Člověk a životní prostředí 

Matematika poskytuje ostatním předmětům aparát k rozvoji tohoto tématu, ale sama jej nerozvíjí. 

Člověk a svět práce 

Žáci umí vyhledávat, třídit a využívat informace, komunikovat a prezentovat své reálné kompetence ve 

světě práce. 

Informační a komunikační technologie 

Žáci umí získávat vhodné informace pomocí informačních a komunikačních technologií a využívají je 

k řešení problémů. V mezích možností využívají přístupný matematický software a výukové 

programy. 

Mezipředmětové vztahy 

Matematika poskytuje prostředky k řešení problémů všem oblastem vzdělávání. Matematické 

kompetence jsou nepostradatelné pro přírodovědné vzdělávání, vzdělávání v informačních 

a komunikačních technologiích, ekonomické a odborné vzdělávání. Mimo jiné jako jediná cíleně 

rozvíjí tvořivost, analyticko-syntetické, deduktivní a induktivní a logické myšlení, takže má vliv i na 

jazykovědné vzdělávání a komunikaci, společenskovědní a estetické vzdělávání a vzdělávání pro 

zdraví. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky  

Množiny a výroky 

Operace s čísly, mocniny a výrazy 

Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice 

Planimetrie 

Funkce a její průběh. Řešení rovnic a nerovnic 

Stereometrie 

Komplexní čísla 

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 

Vektorová algebra a analytická geometrie lineárních útvarů 

Analytická geometrie kvadratických útvarů 
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Posloupnosti 

Rozšiřující učivo, prohloubení učiva, komplexní úlohy 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- rozumí základním množinovým pojmům 

a umí je používat; 

- užívá správně logické spojky 

a kvantifikátory; 

 

Množiny a výroky 

- množina, podmnožina, sjednocení, průnik, 

rozdíl množin 

- výroky a kvantifikátory, logické operace, 

negace, součet, součin, implikace 

a ekvivalence 

 

 

- provádí aritmetické operace s reálnými 

čísly; 

- používá různé zápisy reálného čísla; 

- zaokrouhlí desetinná čísla; 

- znázorní reálná čísla na číselné ose; 

- používá trojčlenku a řeší praktické úlohy 

s užitím procentového počtu; 

- používá různé zápisy reálného čísla; 

- používá absolutní hodnotu, zapíše 

a znázorní interval, provádí operace 

s intervaly (sjednocení, průnik); 

- řeší praktické úlohy z procentového počtu; 

- provádí operace s mocninami 

a odmocninami; 

- provádí operace s mnohočleny, lomenými 

výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a 

odmocniny; 

 

Operace s čísly, mocniny a výrazy 

- číselné obory 

-  reálná čísla a jejich vlastnosti 

- absolutní hodnota reálného čísla 

- intervaly jako číselné množiny 

- užití procentového počtu 

- mocniny s exponentem přirozeným, celým a 

racionálním, odmocniny 

- výrazy s proměnnými 

 

 

- rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne 

jejich grafy a určí vlastnosti; 

- řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich 

soustavy, lineární a kvadratické nerovnice; 

- třídí úpravy rovnic na ekvivalentní 

a neekvivalentní; 

- převádí jednoduché reálné situace do 

matematických struktur, pracuje 

s matematickým modelem a výsledek 

Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice 

- základní pojmy – pojem funkce, definiční 

obor a obor hodnot, graf funkce, vlastnosti 

funkcí 

- lineární rovnice a nerovnice 

- základní kvadratická rovnice a nerovnice 
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vyhodnotí vzhledem k realitě. 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- řeší úlohy na polohové i metrické vlastnosti 

rovinných útvarů; 

- užívá věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků v početních i v konstrukčních 

úlohách; 

- rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, 

určí jejich obvod a obsah; 

 

Planimetrie 

- základní planimetrické pojmy 

- shodnost a podobnost trojúhelníků 

- Pythagorova věta, Euklidovy věty 

- množiny bodů dané vlastnosti 

- shodná a podobná zobrazení 

- rovinné obrazce 

 

 

 

- rozeznává základní typy funkcí jako 

závislost dvou veličin; 

- je schopen načrtnout graf a určit vlastnosti 

jednoduchých funkcí; 

- načrtne graf exponenciální a logaritmické 

funkce; 

- používá jednoduché algoritmy úprav 

exponenciálních rovnic; 

- počítá logaritmy a řeší logaritmické rovnice; 

- používá jednotkovou kružnici a obecný 

orientovaný úhel; 

- vypočítá goniometrické funkce obecného 

úhlu a načrtne jejich grafy; 

- vyřeší jednoduché goniometrické rovnice; 

- vyřeší praktické trigonometrické úlohy; 

 

Funkce a její průběh. Řešení rovnic 

a nerovnic 

- elementární funkce a jejich vlastnosti 

- mocninné funkce 

- racionální funkce 

- exponenciální a logaritmické funkce, 

logaritmus 

- exponenciální logaritmické rovnice 

- goniometrie a trigonometrie 

- orientovaný úhel 

- goniometrické funkce ostrého a obecného 

úhlu 

- věta sinová a kosinová, 

- řešení obecného trojúhelníku 

 

 

- určuje vzájemnou polohu dvou přímek, 

přímky a roviny, dvou rovin, odchylku dvou 

přímek, přímky a roviny, dvou rovin, 

vzdálenost bodu od roviny; 

- řešení obecného trojúhelníku; 

- určuje povrch a objem základních těles 

s využitím funkčních vztahů 

a trigonometrie. 

Stereometrie 

- základní polohové a metrické vlastnosti 

v prostoru 

- tělesa 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- provádí početní operace s komplexními 

čísly; 

- používá algebraický tvar komplexního čísla; 

- používá goniometrický tvar komplexního 

čísla; 

 

Komplexní čísla 

- početní operace s komplexními čísly 

- algebraický tvar komplexního čísla 

- goniometrický tvar komplexního čísla 

- řešení jednoduchých kvadratických rovnic 

v množině C 

 

 

 

- užívá vztahy pro počet variací, permutací 

a kombinací bez opakování; 

- počítá s faktoriály a kombinačními čísly; 

- určí pravděpodobnost náhodného jevu 

kombinatorickým postupem; 

- užívá pojmy: statistický soubor, absolutní 

a relativní četnost, variační rozpětí; 

- čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy 

a grafy se statistickými údaji; 

 

Kombinatorika, pravděpodobnost 

a statistika 

- variace, permutace a kombinace bez 

opakování 

- náhodný jev a jeho pravděpodobnost 

- nezávislost jevů 

- základy statistiky 

 

 

 

- provádí operace s vektory (součet vektorů, 

násobení vektorů reálným číslem, skalární 

součin vektorů); 

- řeší analyticky polohové a metrické vztahy 

bodů a přímek; 

- užívá různá analytická vyjádření přímky 

a roviny. 

 

Vektorová algebra a analytická geometrie 

lineárních útvarů 

- soustava souřadnic v rovině, souřadnice 

bodu, vzdálenost dvou bodů, délka úsečky, 

střed úsečky 

- orientovaná přímka, vektor a jeho velikost, 

operace s vektory 

- parametrické vyjádření přímky, obecná 

rovnice přímky 

- vzájemná poloha přímek, odchylka přímek, 

vzdálenost bodu od přímky 

- parametrické vyjádření roviny, obecná 

rovnice roviny 

- vzájemná poloha přímky a roviny 

- vzájemná poloha dvou rovin 

 

 

- vzdálenost bodu od roviny 

- odchylka dvou rovin 
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4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- zná základní kuželosečky a užívá jejich 

rovnice ve středovém a obecném tvaru; 

- určuje vzájemnou polohu přímky 

a kuželosečky; 

 

Analytická geometrie kvadratických útvarů 

- kružnice 

- elipsa 

- parabola 

- hyperbola 

 

 

- určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, 

vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ 

funkce; 

- rozliší aritmetickou a geometrickou 

posloupnost; 

- provádí jednoduché finanční výpočty; 

 

Posloupnosti 

- aritmetická posloupnost 

- geometrická posloupnost 

- finanční matematika 

 

 

 

- řeší různé typy rovnic a využívá je 

v praktických úlohách; 

- řeší příklady na polohové a metrické 

vlastnosti rovinných a prostorových útvarů, 

povrchy a objemy těles; 

- při řešení úloh využívá znalostí o funkcích 

a posloupnostech. 

 

Rozšiřující učivo, prohloubení učiva, 

komplexní úlohy 

- rovnice, nerovnice a funkce s absolutní 

hodnotou 

- komplexní úlohy a praktické úlohy 

- aplikace funkcí 
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6.7 ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Estetické vzdělávání 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 162 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, 

snažit se přispívat k jejich tvorbě a ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat 

postoje žáků a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělání se podílí rovněž na 

rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání 

v mateřském jazyce a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový 

projev žáků. 

Charakteristika učiva 

Předmět estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke 

kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. V rámci předmětu 

jsou žáci seznámeni se základními a nejdůležitějšími díly české i světové literatury, rozšiřují své 

kulturní povědomí, jsou vedeni k pozitivní hodnotové orientaci. Práce s uměleckým textem je 

zaměřena především na výchovu k vědomému, kultivovanému čtenářství. Velký důraz je kladen na 

porozumění textu a jeho interpretaci. Výuka je vhodně doplňována exkurzemi, výstavami a kulturními 

akcemi dle aktuální nabídky. Žáci jsou vedeni i k estetickým tvořivým aktivitám. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- uplatňovali ve svém životním stylu umělecká kritéria, 

- chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, 

- chápali význam umění pro člověka, 

- správně formulovali a vyjadřovali své názory, 

- přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí, 

- podporovali hodnoty místní, národní, evropské a světové kultury a měli k nim vytvořen 

pozitivní vztah, 
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- získali přehled o kulturním dění, 

- uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury. 

Výukové strategie 

Výklad, možnost volby, dialog, frontální výuka, skupinové vyučování, využití názorných pomůcek, 

využití audiovizuální a výpočetní techniky ve výuce, interaktivní tabule, exkurze, besedy, samostatná 

a skupinová práce, doplňování, testy, motivace, soutěže, projekty. Vyhledávání informací v odborných 

publikacích, učebnicích, na internetu. 

Četba a interpretace konkrétních ukázek z literárních děl, referáty o přečtených knihách či zhlédnutých 

filmech (samostatná vystoupení před žáky), návštěva místní knihovny a muzeí, filmových 

a divadelních představení. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy a probíhá v několika formách. 

Podklady pro hodnocení žáků jsou dány metodami výuky – písemné zkoušení, ústní zkoušení, aktivita 

v hodinách, seminární práce, referáty apod. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žáci získávají kladný vztah k učení a vzdělávání, jsou podporováni ve vyhledávání a zpracovávání 

informací, v uplatňování různých způsobů práce s textem. Přijímají radu i kritiku a dokážou na ni 

reagovat tak, aby přispěla k rozvoji jejich osobnosti. K učení využívají zkušeností svých i jiných lidí. 

Hodnotí pokroky a nedostatky při dosahování cílů svého učení. 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci porozumí zadání úkolu, zvolí vhodnou strategii řešení, využijí vhodné informace, pomůcky 

a spolupráci ostatních, vyřeší problém a komentují dosažené výsledky. 

Komunikativní kompetence 

Podobně jako v předmětu český jazyk má i zde dominantní roli kompetence komunikativní, žáci se 

naučí vyjadřovat srozumitelně a souvisle. 

Personální a sociální kompetence 

Personální kompetence směřují k tomu, že žák kriticky hodnotí své dispozice, efektivně se učí, kriticky 

hodnotí výsledky svého učení. Ze sociálních kompetencí pro žáka vyplývá schopnost pracovat 

samostatně i v týmu, uznávat autoritu nadřízených. 
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Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žáci jsou vychováváni k samostatnosti, zodpovědnosti a iniciativnímu jednání, a to nejen ve vlastním 

zájmu, ale i v zájmu veřejném. Respektují zákony, práva, osobnost druhých, a to i jejich kulturní 

specifika. Jejich jednání je totožné s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá 

k uplatňování hodnot demokracie. Jsou vychováváni v duchu plurality a multikulturního soužití. 

Zajímají se o celosvětové kulturní a společenské dění. Chápou minulost a současnost svého národa 

v celosvětovém kontextu, uznávají národní tradice. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žáci si uvědomují nutnost celoživotního vzdělávání, jsou flexibilní, umí využít svých schopností, 

a umí získávat a vyhodnocovat informace potřebné při pracovních aktivitách. 

Matematické kompetence 

Žák používá pojmy kvantifikujícího charakteru, čte různé formy grafického znázornění a zpracovává 

zjištěné informace (tabulky, grafy, diagramy, schémata apod.). 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

K řešení problémů využívají žáci ve výuce počítače, získávají informace pomocí komunikačních 

prostředků. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

V estetickém vzdělávání je třeba vyzdvihnout ty společenské skupiny a členy společnosti, kteří 

pomáhají utvářet pocit odpovědného a demokratického občanství (např. přínos antiky, myšlenky 

humanismu a renesance, protifašistický a protikomunistický odboj apod.). Je nutné zaměřit se na 

přínos náboženství a různých kultur (např. v období středověku, v otázkách vzdělávání, architektury 

apod.). 

V historickém vývoji věnuje učitel pozornost především průběhu 19. a 20. století (zhodnocení přínosu 

průmyslové revoluce a vzniku národního vědomí v 19. století, ocenění charakteru 1. československé 

republiky, boj proti fašismu a komunismu, vyzdvihnutí obětí prvního, druhého a třetího odboje). 

V rámci předmětu je třeba věnovat pozornost soudobé politice, světu, kriticky se stavět k otázkám 

morálky, tolerance, solidarity. 

Člověk a životní prostředí 

V tématu člověk a životní prostředí je nutné naučit žáky zaujmout správně postoj k odpovědnosti 

člověka za uchování přírodního prostředí a života vůbec. Žák se orientuje v globálních problémech 

lidstva, přijímá zodpovědnost za vlastní rozhodování a chování, efektivně pracuje s informacemi, umí 

získávat a kriticky vyhodnocovat informace. Podle obsahu vzdělávání je nutná pravidelná diskuze 

o otázkách životního prostředí (např. při rozboru literárních děl, která se této problematiky týkají, při 
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exkurzích apod.) Pozornost je věnována otázce zachování literárních a uměleckých děl, které jsme 

zdědili v minulosti. 

Člověk a svět práce 

Estetické vzdělávání se prolíná všemi předměty. Na základě literárních ukázek i jiných textů si žáci 

sami uvědomí nutnost správného čtení, psaní, komunikace a porozumění textu pro své další profesní 

uplatnění na trhu práce doma i v rámci EU. 

Informační a komunikační technologie 

V předmětu je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat informace z různých zdrojů 

a schopnost používat výpočetní techniku ke zpracování a vyhodnocení témat zadaných samostatných 

prací. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Předmět estetické vzdělávání se 

prolíná s velkým počtem vyučovaných předmětů. Jak vyplývá z obecného cíle učiva estetického 

vzdělávání, učitel vytváří u žáka kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snaží se přispívat 

k jejich tvorbě i ochraně. Pochopitelná je vazba učiva na mateřský jazyk. Při probírání cizí literatury 

i uměleckých slohů uplatní žák své znalosti z cizího jazyka. V rámci svého regionu i podle dalších 

možností pozná žák významné kulturní památky, muzea, knihovny, galerie a jiné instituce, kde se 

seznámí s důležitými historickými a sociálně-politickými událostmi, osobnostmi apod. 

Předmět estetické vzdělávání se prolíná s učivem občanské nauky, žák zde hledá odpovědi při řešení 

základních otázek svého politického a občanského rozhodování, hodnocení a jednání při řešení svých 

problémů. Zároveň se učí formulovat věcně a formálně správně své názory na sociální, politické, 

ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Literatura a ostatní druhy umění 

Práce s literárním textem 

Kultura – etická výchova 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

Literatura a ostatní druhy umění 

- umění jako specifická výpověď 

o skutečnosti 
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historických období; 

- zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace; 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl; 

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti; 

 

- aktivní poznávání různých druhů umění 

našeho i světového, současného 

i minulého, v tradiční i mediální podobě 

- vývoj české a světové literatury 

v kulturních a historických souvislostech 

 

 

- rozezná umělecký text od neuměleckého; 

- vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi; 

- text interpretuje a debatuje o něm; 

- konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů; 

- při rozboru textu uplatňuje znalosti 

z literární teorie; 

 

Práce s literárním textem 

- základy literární vědy 

- literární druhy a žánry 

- četba a interpretace literárního textu 

- metody interpretace textu 

- tvořivé činnosti 

 

- orientuje se v nabídce kulturních institucí. 

 

Kultura – etická výchova 

- kulturní instituce v ČR a v regionu 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období; 

- zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace; 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl; 

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti; 

 

Literatura a ostatní druhy umění 

- vývoj české a světové literatury 

v kulturních a historických souvislostech 

 

- text interpretuje a debatuje o něm; 

- konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů; 

 

Práce s literárním textem 

- četba a interpretace literárního textu 

- metody interpretace textu 

- tvořivé činnosti 
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- při rozboru textu uplatňuje znalosti 

z literární teorie; 

 

 

- porovnává typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území. 

 

Kultura – etická výchova 

- kultura národnostní na našem území 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období; 

- zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace; 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl; 

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti; 

 

Literatura a ostatní druhy umění 

- vývoj české a světové literatury 

v kulturních a historických souvislostech 

 

- text interpretuje a debatuje o něm; 

- konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů; 

- při rozboru textu uplatňuje znalosti 

z literární teorie; 

 

Práce s literárním textem 

- četba a interpretace literárního textu 

- metody interpretace textu 

- tvořivé činnosti 

 

- popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci. 

Kultura – etická výchova 

- společenská kultura – principy a normy 

kulturního chování, společenská výchova 

- kultura bydlení, odívání 

- lidové umění a užitá tvorba 

- estetické a funkční normy při tvorbě 

a výrobě předmětů používaných v běžném 

životě 
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4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období; 

- zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace; 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl; 

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti; 

 

Literatura a ostatní druhy umění 

- vývoj české a světové literatury 

v kulturních a historických souvislostech 

 

- text interpretuje a debatuje o něm; 

- konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů; 

- při rozboru textu uplatňuje znalosti 

z literární teorie; 

 

Práce s literárním textem 

- četba a interpretace literárního textu 

- metody interpretace textu 

- tvořivé činnosti 

 

 

- popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci. 

Kultura – etická výchova 

- ochrana a využívání kulturních hodnot 

- funkce reklamy a propagačních prostředků 

a její vliv na životní styl 
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6.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 258 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu tělesná výchova je přispět k upevňování zdraví žáků a jejich tělesné zdatnosti, vybavit 

žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými k aktivní péči o zdraví a tělesnou zdatnost, utváření jeho 

postojů ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Žák je veden k tomu, 

aby znal potřeby svého těla v jeho biopsychologické jednotě a rozuměl tomu, jak působí výživa, 

životní prostředí, pohybové aktivity, stres, jednostranné činnosti, disharmonické mezilidské vztahy 

a jiné vlivy na zdraví. Dlouhodobě sledovaným cílem je výchova k provádění celoživotních 

pohybových aktivit, podpoře pohybově nadaných na jedné straně a zdravotně oslabených žáků na 

straně druhé. 

Charakteristika učiva 

Učivo tělesné výchovy přímo navazuje na výsledky dosažené na 2. stupni základní školy. Je završením 

povinného pohybového vzdělávání a orientuje se na upevnění, doplnění a praktické ověření uceleného 

systému informací (o aktivním cíleném pohybu a zdraví), dovedností (pohybových, kreativních, 

diagnostických, organizačních, komunikačních aj.), návyků (hygienických, bezpečnostních) a postojů 

(k preferování pohybových aktivit v životě moderního člověka jako součásti zdravého životního stylu, 

k jejich pravidelnému a vhodnému užití, k zájmu o vlastní tělesnou zdatnost ap.). Směřuje k osvojení 

a uplatnění prakticky zaměřených vědomostí a dovedností se záměrem využitelnosti osvojeného učiva 

v osobním a profesním životě. Žák je veden k pochopení stavby a funkce lidského organismu, aby 

porozuměl faktorům ovlivňujícím zdravý životní styl, aby uměl racionálně reagovat na změny 

a sjednávat nápravu, aby uměl vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní 

zátěž, uměl pociťovat radost a uspokojení z pohybu při sportovních aktivitách. Žák je veden 

k ovládnutí pravidel základních sportovních her a k účasti na těchto hrách podle zásad fair play. 

Důraz je kladen také na to, aby si žáci vážili svého zdraví jako jedné z prvořadých hodnot 

a cílevědomě je chránili. Proto je mimořádný důraz kladen na bezpečnost při cvičení: vedení žáků 

k vzájemné ohleduplnosti, upozorňování na kritická místa jednotlivých pohybových činností, vedení 

ke správnému poskytování záchrany a dopomoci. 
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Výběr učiva tělesné výchovy je prováděn v souladu s pohybovou úrovní žáků a jejich zdravotním 

stavem na straně jedné a s podmínkami školy na straně druhé. Výuka je vedena v tzv. blocích. 

Nedílnou součástí je testování pohybové výkonnosti žáků. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání v tělesné výchově na střední škole směřuje k tomu, aby žáci: 

- pokračovali v osvojování nových a v upevňování dříve osvojených pohybových dovedností, 

uvědoměle kultivovali svůj pohybový projev a usilovali na základě teoretických poznatků 

a vlastních pohybových zkušeností o rozvoj zdravotně orientované zdatnosti (o udržení její 

„dostačující“ úrovně); 

- získali schopnost bezpečně se orientovat: v základních otázkách vlivu pohybové činnosti na 

zdraví, životní aktivitu a práceschopnost člověka, v problematice zjišťování potřebných 

ukazatelů tělesné zdatnosti a pohyblivosti i vhodných korekcí vlastního pohybového režimu ve 

shodě se zjištěnými údaji, ve využití kompenzačních, relaxačních a vyrovnávacích pohybových 

aktivit vzhledem k vlastnímu převažujícímu způsobu života a charakteru pracovní zátěže 

(aktuálně i perspektivně – při studiu, zaměstnání, v rodině), v otázkách účinnosti, vhodnosti 

a bezpečnosti pohybových činností ap.; 

- kladně prožívali pohybové činnosti, především ty, které si zvolí jako krátkodobou nebo 

dlouhodobou součást svého pohybového režimu, pociťovali radost z pohybu a chápali ho jako 

prostředek duševní hygieny a psychické vyrovnanosti, jako způsob překonávání negativních 

vlivů na psychiku mladého člověka, jako vhodnou náplň volného času a významnou alternativu 

(prevenci) zneužívání návykových látek a jiných závislostí; 

- plně chápali sociální vztahy a role ve sportu a jiných pohybových aktivitách a užívali je pro 

poznávání, vytváření a upevňování meziosobních přátelských vztahů v duchu fair play (mezi 

vrstevníky, v rodině, v budoucím životě); 

- zvládli organizační, hygienické a bezpečnostní návyky pro provádění samostatné, zdravotně 

vhodné a bezpečné sportovní a jiné pohybové aktivity ve známém i neznámém prostředí, 

zvládali první pomoc při sportovním úrazu v různém prostředí; 

- aktivně vyhledávali příležitosti ke zdravotně vhodným pohybovým aktivitám, průběžně 

pečovali o svou tělesnou zdatnost; ověřovali si získané vědomosti i účinnost osvojených 

pohybových činností a kladné zkušenosti (postoje) přenášeli na své okolí, stavěli je do 

protikladu ke škodlivým a zdraví ohrožujícím vlivům, vnímali začleňování pohybových aktivit 

do svého denního režimu jako zcela přirozenou a nezbytnou součást zdravého životního stylu 

moderního člověka. 

Výukové strategie 

V podmínkách školní tělesné výchovy se uplatňují podle charakteru učiva didaktické postupy 

hromadné, skupinové a individuální. Dále je využíváno doplňkových cvičení, variabilního provozu 

a kruhového tréninku. 

Hromadná forma je využívána v úvodní a přípravné části hodiny, jakož i při sportovních hrách. 
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Metoda kruhového tréninku je zaměřena na rozvoj pohybových schopností a samostatnosti žáků. Pro 

utváření pohybové představy a pro upřesnění cíle motorického učení je využívána metoda ukázky. 

Metodami didaktické diagnostiky jsou motorické a vědomostní testy. 

Zcela dominantní částí hodin tělesné výchovy je praktické cvičení. Co se týká vědomostní složky 

tělesné výchovy – učitel navazuje na znalosti žáků získané na předcházejících stupních vzdělávání 

v různých předmětech a na znalosti, které žáci získali samostatně v průběhu života např. sledováním 

televize, četbou atd. Tato složka výuky je realizována v hodinách tělesné výchovy na začátku každého 

pololetí a především krátkými slovními vstupy učitele v průběhu praktických cvičení. 

Tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání a je vytvářena zásadně pro žáky a v jejich prospěch.  

Vyučování tělesné výchovy respektuje výrazné pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými 

a pohlavními odlišnostmi, dosavadními pohybovými zkušenostmi a zájmy žáků. Umožňuje 

diferencovat žáky nejen podle pohlaví, ale i podle jejich výkonnosti a zájmu v rámci dané třídy či 

skupiny (výběrem konkrétních cílů, úkolů, učiva a přístupů k žákům). Osnovy nestaví na přesném 

členění učiva do ročníků, ale na jeho relativně volném výběru podle konkrétní úrovně žáků, jejich 

rozvojových a zdravotních potřeb a zájmů, podmínek školy atd. 

Efektivita výuky vychází z co nejpřesnější diagnostiky a všestranného poznávání žáků, od něhož se 

odvíjí rozvahy o cílech, obsahu, didaktických metodách a formách uplatněných ve výuce. 

Vyučovací proces je založen na úzké vzájemné spolupráci učitele a žáka, na jejich vzájemném 

respektu, snaze pomoci žákovi, nepřipustit jeho fyzické či psychické poškození. 

Tělesná výchova je vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti, uspokojení 

z dosažených výsledků, ze vzájemných vztahů, vytvářených při společné činnosti, z ohleduplnosti, 

vzájemné pomoci a z celkové atmosféry ve výuce. 

Tělesná výchova je základní formou pohybového vzdělávání, má vzhledem k omezené časové dotaci 

charakter „návodného programu“. Ten by měl být dále rozvíjen a doplňován dalšími pohybovými 

aktivitami v režimu školy i mimo ni. 

Tělesná výchova má především činnostní a aplikační charakter, proto je propojována s ostatními 

předměty. Většinu informací, dovedností a návyků, souvisejících obecně se zdravým životním stylem, 

žák získává v jiných předmětech. V tělesné výchově (a dalších formách pohybových aktivit v režimu 

dne) jsou pak získané poznatky spojovány s konkrétními pohybovými činnostmi a žák si ověřuje jejich 

platnost. Opačně jsou dovednosti a návyky z tělesné výchovy přenášeny do denního režimu žáků ve 

škole i mimo školu. 

Při výuce tělesné výchovy je kladen důraz na porozumění probíraného tématu. Vzhledem 

k podmínkám školy je základním prostředkem k pochopení učiva (cviku, cvičebního tvaru, pohybové 

činnosti) ukázka, a to mnohdy i opakovaná. Při vyučování je přihlíženo k pohybovým schopnostem 

žáků. Žáci jsou individuálně podporováni a své schopnosti mohou využít při různých soutěžích. 
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Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení a klasifikace žáků je chápána jako součást výchovného působení a vytváření vztahu 

k tělesné výchově a sportu jako celoživotní potřebě. Žák je zásadně hodnocen za změnu ve vlastním 

výkonu (dovednosti) či snahu o tuto změnu, za zvládnutí konkrétního splnitelného cíle (dílčího úkolu), 

za zájem o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu, za snahu prakticky využívat některé 

osvojené tvary. Testování pohybové výkonnosti žáků je prováděno dvakrát ročně: na začátku a na 

konci školního roku. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žáci získávají kladný vztah k aktivnímu pohybu a učení se pravidel různých druhů sportů. Přijímají 

radu i kritiku a dokážou na ni reagovat tak, aby přispěla k rozvoji jejich osobnosti. Při učení využívají 

zkušeností svých i jiných lidí. Hodnotí pokroky a nedostatky při dosahování cílů svého učení. 

Kompetence k řešení problémů 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni podle svých schopností a možností 

samostatně řešit běžné problémy, které mohou vzniknout v rámci TEV. Žáci jsou vedeni k dodržování 

pravidel fair play. Při řešení problémů by měli volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění 

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve a spolupracovat při řešení 

problémů s ostatními spolužáky. 

Komunikativní kompetence 

V rámci TEV se žák naučí vhodně se prezentovat při usilování o propagaci zdravého životního stylu 

v kontaktu s rodinou a přáteli, organizovat společné turnaje a utkání, umí se účastnit diskusí o zdravém 

životním stylu, formulovat a obhajovat své názory, respektovat názory druhých. 

Personální a sociální kompetence 

TEV přispěje k tomu, že žák je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit druhých, umí si 

uvědomit své přednosti i nedostatky, stanovit si cíle a priority, přijímat radu a kritiku, reagovat na 

kritiku konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji kompetencí pro zdravý životní styl. Žák se naučí 

pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování. Pomáhat druhým po stránce 

fyzické i psychické. Žák umí pomáhat a vážit si sportovního i dalšího přátelství a prohlubovat jej. 

Dopomoc při pohybových aktivitách je pro něj samozřejmostí, pomoc zdravotně postiženým vnímá 

jako své poslání. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žáci jsou vychováváni k samostatnosti, zodpovědnosti a iniciativnímu jednání, a to nejen ve vlastním 

zájmu, ale i v zájmu veřejném. Respektují zákony, práva, osobnost druhých, a to i jejich kulturní 

specifika. Jejich jednání je totožné s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá 

k uplatňování hodnot demokracie. Jsou vychováváni v duchu plurality a multikulturního soužití. 
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Zajímají se o celosvětové kulturní a společenské dění. Chápou minulost a současnost svého národa 

v celosvětovém kontextu, uznávají národní tradice. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žáci se naučí připravovat sebe a orientovat svou zdatnost na výkon povolání, získají reálnou představu 

o výkonu povolání a přípravě na něj, osvojí si pravidla komunikace s potenciálními zaměstnavateli 

především v oblasti pohybové podpory, zvládání stresů, mezilidských vztahů, prevence negativních 

vlivů na zdraví zaměstnanců a jednostranných pracovních činností s přihlédnutím k jejich kompenzaci. 

Matematické kompetence 

Žák používá pojmy kvantifikujícího charakteru, čte různé formy grafického znázornění a zpracovává 

zjištěné informace v rámci přípravy, průběhu a vyhodnocení sportovních aktivit (tabulky, grafy, 

diagramy, schémata apod.). 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Žák bude orientován k posílení hodnotových, postojových, preferenčních a odpovědnostních forem 

přístupu k rozvoji občanské společnosti. 

Člověk a životní prostředí 

Toto průřezové téma se objevuje především ve výchově ke zdravému životnímu stylu. 

Člověk a svět práce 

Žák bude vychováván k rozvoji tělesné zdatnosti jako kompenzaci k jednostranným pracovním 

činnostem. 

Informační a komunikační technologie 

Toto průřezové téma je rozvíjeno ve formě přípravy, průběhu a vyhodnocení soutěžních pohybových 

aktivit pomocí informačních a komunikačních technologií. 

Mezipředmětové vztahy 

Tělesná výchova se prolíná do předmětu občanská nauka a estetické vzdělávání. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Organizace, hygiena, bezpečnost v TEV, ochrana člověka za mimořádných událostí 

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná cvičení 

 
Gymnastika 
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Úpoly 

Atletika 

Sportovní hry 

Testování pohybové výkonnosti 

Lyžařský výcvikový kurz / Sportovně turistický kurz 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

 

- chápe význam hygieny a bezpečnosti 

v TEV; 

- umí rozpoznat varovné signály; 

- umí používat telefonní linky tísňového 

volání; 

- zná jiné komunikační prostředky tísňového 

volání; 

- zná obsah a přípravu evakuačního 

zavazadla; 

- zná a rozumí činnosti integrovaného 

záchranného systému; 

- zná způsoby poskytování první pomoci při 

zranění v případě mimořádných opatření; 

 

Organizace, hygiena a bezpečnost v TEV, 

ochrana člověka za mimořádných událostí 

- hlavní zásady bezpečnosti v hodinách 

TEV 

- první pomoc 

- hygienické návyky 

- rozpoznání varovného signálu 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

- používání telefonních linek tísňového 

volání a dalších komunikačních prostředků 

- příprava evakuačního zavazadla 

- činnost integrovaného záchranného 

systému 

- poskytování první pomoci při zraněních 

v případě mimořádných událostí 

 

 

 

 

- zná základní pořadová cvičení; 

- chápe nutnost přípravy organismu před 

pohybovou činností (protažení, zahřátí) 

a ukončení pohybové činnosti (protažení, 

relaxace); 

- ovládá základní pravidla první pomoci při 

tělesné výchově; 

- zná základní relaxační techniky, dovede je 

použít; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při všech 

pohybových aktivitách; 

- umí zvolit vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit  

 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

kompenzační, relaxační, vyrovnávací 

a jiná cvičení 

- pořadová cvičení 

- cvičení pro přípravu organismu před 

pohybovou činností (zahřátí svalů, strečink 

aj. druhy protahovacích cvičení) 

- cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti, 

pro správné držení těla a pro vyrovnání 

svalové nerovnováhy 
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vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví; 

 

 

- ovládá zásady poskytování dopomoci 

a záchrany; 

- využívá gymnastických činností pro 

všestrannou pohybovou přípravu; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při cvičení; 

 

Gymnastika 

Opakování a zdokonalování činností 

osvojených na ZŠ: 

- kotouly vpřed, vzad, letmo 

- stoj na hlavě a na rukou, rovnovážná 

cvičení v různých polohách 

- přemet stranou 

- roznožka a skrčka přes kozu 

- komíhání na kruzích 

- šplh na tyči 

 

 

- dodržuje zásady bezpečnosti při provádění 

pádů a úpolových cvičení, uplatňuje prvky 

sebeobrany; 

 

Úpoly 

- pády 

- základní sebeobrana 

 

- využívá atletických činností pro všestrannou 

pohybovou přípravu; 

- zná pravidla atletických disciplín; 

- ovládá základní techniku atletických 

disciplín; 

Atletika 

- základní pravidla 

- běžecká abeceda 

- technika běhu 

- nízký start 

- sprinty, běh na 60 m a 100 m 

- vytrvalostní běh na 800 m a 1500 m 

- skoky do dálky a do výšky 

- vrh koulí – základní technika 

- hod míčkem a granátem 

 

 

- zná základní pravidla jednotlivých 

sportovních her; 

- ovládá základní herní činnosti jednotlivce; 

- dokáže rozlišit jednání fair play od 

nesportovního jednání; 

- je schopen hry podle upravených pravidel; 

- spolupracuje v družstvu; 

- podílí se na vytváření prostředí, které je 

založeno na vzájemném respektování 

a spolupráci hráčů; 

 

Sportovní hry 

- florbal – pravidla; vedení míče, přihrávka, 

střelba; hra 3 na 3 

- fotbal, futsal – pravidla; opakování 

a zdokonalování činností osvojovaných na 

základní škole – přihrávka po zemi 

vnitřním a přímým nártem; přihrávka 

hlavou; zpracování míče; vedení míče; 

uvolňování s míčem a bez míče; střelba 

z místa a po vedení míče; vhazování; hra 

- basketbal – pravidla; opakování 

a zdokonalování činností osvojovaných na 

základní škole – přihrávka obouruč 
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a jednoruč; dribling; střelba vrchní 

jednoruč i obouruč z místa a po pohybu; 

rozskok; hra 2 na 2 a 3 na 3 

- volejbal – opakování a zdokonalování 

činností osvojovaných na základní škole – 

odbíjení obouruč vrchem a spodem (před 

sebe, pod úhlem); spodní podání v čelném 

postoji; příjem podání; nahrávka, 

přihrávka; jednoblok; hra 2 na 2 a 3 na 3 

 

 

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti, svá slabá místa a ovládá 

prostředky, jak je odstraňovat; 

 

Testování pohybové výkonnosti 

- motorické testy – např. skok z místa, lehy-

sedy, hod medicinbalem, člunkový běh, 

kliky 

 

 

- zná a dodržuje zásady bezpečnosti při 

pobytu a pohybu v zimní přírodě; 

- zná zásady ochrany přírody a plně je 

respektuje; 

- zná historii našeho lyžování; 

- má znalosti týkající se lyžařské výstroje 

a výzbroje, mazání lyží, pravidel lyžařských 

závodů a současné techniky lyžování; 

- ovládá základní techniky sjezdového 

a běžeckého lyžování. 

Lyžařský výcvikový kurz 

Poznatky a návyky: 

- historie lyžování; současné techniky 

sjezdařského a běžeckého lyžování; 

pravidla lyžařských závodů 

- lyžařská výstroj a výzbroj, druhy lyží 

a jejich současné konstrukce; údržba lyží, 

mazání lyží; zásady pro nákup lyžařské 

výstroje, výzbroje a vosků 

- základní techniky sjezdového a běžeckého 

lyžování 

- zásady bezpečnosti a orientace v zimní 

krajině; smluvené orientační a výstražné 

značky a tabule; přivolání pomoci; první 

pomoc v improvizovaných podmínkách 

zimní krajiny 

- příprava horské túry na lyžích 

- zásady chování na běžeckých a sjezdových 

tratích; chování na lanovce, vleku 

Pohybové činnosti: 

Lyžařská průprava 

- nošení lyží; připínání a odepínání lyží; 

základní postoj na lyžích 

- obraty – přednožením, zanožením, 

překrokem, výskokem; obraty na prudkém 

svahu 

- odšlapování; bruslení 



92 

 

- brzdění a zastavování 

- přenášení – výstupy – přímo, šikmo 

svahem, jednostranným a oboustranným 

odvratem 

Běžecký výcvik 

- přenášení hmotnosti z lyže na lyži v chůzi, 

v prodlouženém skluzu 

- bruslení z mírného kopce, po rovině, do 

mírného svahu; bruslení v terénu 

- běh střídavý dvoudobý a jednodobý; běh 

soupažný jednodobý 

- přejíždění terénních nerovností 

- jízda v terénu (náročnost terénu podle 

vyspělosti žáků) 

- jízda v běžecké stopě (způsob pohybu 

a chování v běžecké stopě) 

Sjezdový výcvik 

- základní sjezdový postoj 

- jízda šikmo svahem; odšlapování 

- přenášení hmotnosti z lyže na lyži při jízdě 

z mírného svahu (do protisvahu) 

- vlnovka (mírná, zvýrazněná) 

- základní kročný oblouk (otevřený, 

zavřený); modifikované kročné oblouky 

- základní snožný oblouk (otevřený, 

zavřený); modifikované snožné oblouky 

- regulace rychlosti jízdy (na svahu podle 

vyspělosti žáků) 

- projíždění slalomové tratě (na svahu podle 

vyspělosti žáků) 

- jízda na lyžařském vleku 

- jízda na sjezdové trati (organizace pohybu 

na sjezdovce) 

- sjíždění oblouků v náročných sněhových 

a terénních podmínkách 

- základy sjezdu (v bezpečném 

a přehledném terénu bez překážek) 

- skok ze sněhového můstku 
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

 

- chápe význam hygieny a bezpečnosti 

v TEV; 

- umí rozpoznat varovné signály; 

- umí používat telefonní linky tísňového 

volání; 

- zná jiné komunikační prostředky tísňového 

volání; 

- zná obsah a přípravu evakuačního 

zavazadla; 

- zná a rozumí činnosti integrovaného 

záchranného systému; 

- zná způsoby poskytování první pomoci při 

zranění v případě mimořádných opatření; 

 

Organizace, hygiena a bezpečnost v TEV, 

ochrana člověka za mimořádných událostí 

- hlavní zásady bezpečnosti v hodinách 

TEV 

- první pomoc 

- hygienické návyky 

- rozpoznání varovného signálu 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

- používání telefonních linek tísňového 

volání a dalších komunikačních prostředků 

- příprava evakuačního zavazadla 

- činnost integrovaného záchranného 

systému 

- poskytování první pomoci při zraněních 

v případě mimořádných událostí 

 

 

 

 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil; 

- zná pořadová cvičení; 

- ovládá dechová cvičení; 

 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

kompenzační, relaxační, vyrovnávací 

a jiná cvičení 

- pořadová cvičení 

- strečink, kompenzační a protahovací 

cvičení 

- cvičení pro držení těla a vyrovnání svalové 

nerovnováhy 

- dechová cvičení 

 

 

- umí sestavit pohybové vazby a sestavy; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při cvičení na 

nářadí; 

 

Gymnastika 

- kotouly vzad do zášvihu a letmo 

- stoj na rukou, rovnovážná cvičení 

v různých polohách 

- přemet stranou 

- přemet čelní 

- skoky, vazby a sestavy z osvojených 

cvičebních tvarů 

- roznožka přes bednu, skrčka přes kozu, 

bednu nadél i našíř 

- komíhání na kruzích 

- šplh na tyči a laně 
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- uplatňuje využití sebeobrany v různých 

situacích; 

 

Úpoly 

- základní sebeobrana 

- sebeobrana proti noži a dvěma útočníkům 

 

 

- využívá atletických činností pro všestrannou 

pohybovou přípravu; 

- ovládá základní techniku atletických 

disciplín; 

Atletika 

- běžecké disciplíny a jejich technika 

- nízký start, polovysoký start 

- štafetový běh – základní technika 

- sprinty na 100 m a 200 m 

- vytrvalostní běh na 800 m a 1500 m 

- skoky do dálky a do výšky 

- vrh koulí 

- hod míčkem a granátem 

- hod oštěpem – základní technika 

 

 

- zná pravidla jednotlivých sportovních her; 

- umí působit ve funkci pomocného 

rozhodčího při hře spolužáků; 

- ovládá herní činnosti jednotlivce na 

pokročilejší úrovni; 

- je schopen hry podle pravidel; 

- spolupracuje v družstvu; 

Sportovní hry 

- florbal – vedení míče, přihrávka, 

zpracování míče, střelba z různých 

vzdáleností, herní systém, hra 5 na 5 

- fotbal, futsal – opakování a zdokonalování 

činností dříve osvojených – rozestavení 

kolem hráče s míčem; přechod z obrany do 

útoku a zpět; přihrávka po zemi vnitřním 

a přímým nártem; přihrávka hlavou; 

zpracování míče; vedení míče; uvolňování 

s míčem a bez míče; střelba z místa a po 

vedení míče; vhazování; činnost 

brankáře – chytání, přihrávání rukou 

a nohou, vykopávání z ruky; hra 

- basketbal – rozestavení kolem hráče 

s míčem; přechod z obrany do útoku 

a zpět; přihrávka obouruč a jednoruč; 

dribling; uvolňování s míče i bez míče; 

obsazování hráče s míčem i bez míče; 

střelba vrchní jednoruč i obouruč z místa 

a po pohybu; rozskok; obrana zónová 

a osobní, útok postupný, rychlý protiútok; 

hra 3 na 3 a 5 na 5; streetball 

- volejbal – postavení hráčů při příjmu 

podání; odbíjení obouruč vrchem 

a spodem (před sebe, pod úhlem); spodní 

a vrchní podání v čelném postoji; příjem  
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podání; nahrávka, přihrávka; smeč; 

jednoblok; hra 3 na 3 a 6 na 6 

 

 

- chápe vliv fyzického a psychického zatížení 

na lidský organismus; 

- je schopen zhodnotit úroveň svých 

pohybových schopností a zná prostředky 

k jejich rozvíjení; 

 

Testování pohybové výkonnosti 

- motorické testy 

 

- zná a je schopen aplikovat zásady 

bezpečného a efektivního pohybu v přírodě; 

- dodržuje zásady ochrany přírodního 

prostředí; 

- ovládá základní techniku jízdy na kánoi 

a dodržuje pravidla jízdy na klidné i tekoucí 

vodě; 

- ovládá zásady pomoci tonoucímu a zásady 

první pomoci při utonutí. 

Sportovně turistický kurz 

Poznatky a návyky: 

- druhy turistiky – pěší, vodní, cyklo, horská 

aj. 

- orientace v terénu podle buzoly a mapy 

i podle přírodních úkazů 

- turistické značení; dopravní značení; 

bezpečnost při přesunech 

- příprava turistické akce; dokumentace 

turistické akce 

- ochrana porostů a zdrojů pitné vody 

- poznatky spojené s tábořením – stavba 

stanů, improvizovaného přístřešku; 

příprava jednoduchého jídla; zakládání 

a rušení tábořiště a ohniště 

- zásady jízdy na lodi (pramici, kánoi); 

ochranné pomůcky pro jízdu na lodi; 

základní údržba lodi 

Pohybové činnosti: 

- chůze v terénu i se zátěží do 20–30 km za 

den 

- jízda na lodi – nasedání, vysedání; 

základní záběry; jízda na lodi vpřed, 

udržování směru jízdy; změny směru 

jízdy, brždění; jízda vzad, otáčení, 

přistávání 

- jízda na toku s obtížností odpovídající 

úrovni žáků 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

 

- chápe význam hygieny a bezpečnosti 

v TEV; 

- umí rozpoznat varovné signály; 

- umí používat telefonní linky tísňového 

volání; 

- zná jiné komunikační prostředky tísňového 

volání; 

- zná obsah a přípravu evakuačního 

zavazadla; 

- zná a rozumí činnosti integrovaného 

záchranného systému; 

- zná způsoby poskytování první pomoci při 

zranění v případě mimořádných opatření; 

Organizace, hygiena a bezpečnost v TEV, 

ochrana člověka za mimořádných událostí 

- hlavní zásady bezpečnosti v hodinách 

TEV 

- první pomoc 

- hygienické návyky 

- rozpoznání varovného signálu 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

- používání telefonních linek tísňového 

volání a dalších komunikačních prostředků 

- příprava evakuačního zavazadla 

- činnost integrovaného záchranného 

systému 

- poskytování první pomoci při zraněních 

v případě mimořádných událostí 

 

 

 

 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil; 

- zná pořadová cvičení; 

- ovládá dechová cvičení; 

 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

kompenzační, relaxační, vyrovnávací 

a jiná cvičení 

- pořadová cvičení 

- strečink, kompenzační a protahovací 

cvičení 

- cvičení pro držení těla a vyrovnání svalové 

nerovnováhy 

- dechová cvičení 

 

 

- umí sestavit pohybové vazby a sestavy; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při cvičení na 

nářadí; 

- je schopen kultivovat své tělesné 

a pohybové projevy; 

 

Gymnastika 

- kotouly vzad do stoje na rukou, letmo přes 

různé překážky a jejich obměny 

- stoj na rukou, chůze na rukou 

- rovnovážná cvičení v různých polohách 

- přemet stranou 

- přemet čelní 

- skoky, vazby a sestavy z osvojených 

cvičebních tvarů 

- roznožka a skrčka přes bednu nadél i našíř, 

roznožka přes koně nadél 

- přemet přes bednu nadél 

- svis střemhlav na kruzích, komíhání, 

obraty 

- šplh na laně, šplh bez přírazu 
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- rozlišuje využití a zneužití bojových prvků; 

 

Úpoly 

- základy bojových sportů 

 

- využívá atletických činností pro všestrannou 

pohybovou přípravu; 

- ovládá pokročilou techniku vybraných 

atletických disciplín; 

- zná zásady atletického tréninku; 

Atletika 

- nízký start, polovysoký start 

- štafetový běh na 4 x 100 m 

- sprinty na 100 m a 200 m 

- překážkový běh – základní technika 

- vytrvalostní běh na 800 m, 1500 m, 

3000 m, běh v terénu 

- skoky do dálky a do výšky, trojskok 

- vrh koulí 

- hod oštěpem 

 

 

- ovládá herní činnosti jednotlivce na 

pokročilejší úrovni; 

- je schopen hry podle pravidel; 

- spolupracuje v družstvu; 

 

Sportovní hry 

- florbal – herní systémy, hra 5 na 5 

- fotbal, futsal – přechod z obrany do útoku 

a zpět; obsazování prostoru a hráče 

s míčem a bez míče; odebírání míče; 

nácvik herních systémů; hra 

- basketbal – uvolňování s míče i bez míče; 

obsazování hráče s míčem i bez míče; 

střelba vrchní jednoruč i obouruč z místa 

a po pohybu; rozskok; obrana zónová 

a osobní, útok postupný, rychlý protiútok; 

hra 5 na 5; streetball 

- volejbal – postavení hráčů při příjmu 

podání; odbíjení obouruč vrchem 

a spodem (před sebe, pod úhlem); spodní 

a vrchní podání v čelném postoji; příjem 

podání; nahrávka, přihrávka; smeč; 

jednoblok a dvojblok; hra 6 na 6 

 

 

- chápe význam a použití motorických testů; 

- chápe vliv fyzického a psychického zatížení 

na lidský organismus. 

 

Testování pohybové výkonnosti 

- motorické testy 
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4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

 

- chápe význam hygieny a bezpečnosti 

v TEV; 

- umí rozpoznat varovné signály; 

- umí používat telefonní linky tísňového 

volání; 

- zná jiné komunikační prostředky tísňového 

volání; 

- zná obsah a přípravu evakuačního 

zavazadla; 

- zná a rozumí činnosti integrovaného 

záchranného systému; 

- zná způsoby poskytování první pomoci při 

zranění v případě mimořádných opatření; 

Organizace, hygiena a bezpečnost v TEV, 

ochrana člověka za mimořádných událostí 

- hlavní zásady bezpečnosti v hodinách 

TEV 

- první pomoc 

- hygienické návyky 

- rozpoznání varovného signálu 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

- používání telefonních linek tísňového 

volání a dalších komunikačních prostředků 

- příprava evakuačního zavazadla 

- činnost integrovaného záchranného 

systému 

- poskytování první pomoci při zraněních 

v případě mimořádných událostí 

 

 

 

 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil; 

- zná pořadová cvičení; 

- ovládá dechová cvičení; 

 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

kompenzační, relaxační, vyrovnávací 

a jiná cvičení 

- pořadová cvičení 

- strečink, kompenzační a protahovací 

cvičení 

- cvičení pro držení těla a vyrovnání svalové 

nerovnováhy 

- dechová cvičení 

 

 

- umí sestavit pohybové vazby a sestavy; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při cvičení na 

nářadí; 

- je schopen kultivovat své tělesné 

a pohybové projevy; 

 

Gymnastika 

- stoj na rukou, chůze na rukou, rovnovážná 

cvičení v různých polohách 

- přemet stranou 

- přemet čelní, rondát 

- skoky, vazby a sestavy z osvojených 

cvičebních tvarů 

- roznožka a skrčka přes koně nadél a našíř 

- přemet přes koně nadél 

- svis střemhlav na kruzích, obraty 

- gymnastické sestavy 

 

 

- uplatňuje základní bojová umění v různých 

situacích; 

Úpoly 

- základy judo, karate, aikido a boxu 
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- ovládá pokročilou techniku vybraných 

atletických disciplín; 

- zná zásady atletického tréninku; 

- ovládá taktiku při bězích na střední a dlouhé 

vzdálenosti; 

Atletika 

- štafetový běh na 4 x 100 m a 4 x 400 m 

- sprinty na 100 m, 200 m a 400 m 

- vytrvalostní běh na 800 m, 1500 m, 

3000 m, běh v terénu, orientační běh 

- skoky do dálky a do výšky, trojskok 

- překážkový běh 

- vrh koulí 

- hod oštěpem 

 

 

- ovládá herní činnosti jednotlivce v souladu 

s činností družstva; 

- spolupracuje v družstvu; 

- je schopen herní taktiky; 

 

Sportovní hry 

- florbal – herní systémy, hra 5 na 5 

- fotbal, futsal – rozestavení kolem hráče 

s míčem; přechod z obrany do útoku 

a zpět; obsazování prostoru a hráče 

s míčem a bez míče; odebírání míče; 

nácvik herních systémů a herní taktiky; 

hra 

- basketbal – uvolňování s míčem i bez 

míče; obsazování hráče s míčem i bez 

míče; střelba vrchní jednoruč i obouruč 

z místa a po pohybu; rozskok; obrana 

zónová a osobní, útok postupný, rychlý 

protiútok; hra 5 na 5; streetball 

- volejbal – herní systémy a činnosti 

družstva; smeč ze zadní pozice; úloha 

libera; smečované podání; hra 6 na 6 

 

 

- chápe význam a použití motorických testů; 

- chápe vliv fyzického a psychického zatížení 

na lidský organismus. 

 

Testování pohybové výkonnosti 

- motorické testy 
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6.9 EKONOMIKA 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Ekonomika 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 228 (D162, z toho P66) 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem je poskytnout žákovi základní ekonomické znalosti, které jsou nezbytné pro každého občana. 

Žák porozumí podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Naučí se orientovat 

v pracovně právních vztazích, v právní úpravě podnikání a v daňové soustavě. Žák se seznámí 

se základními podnikovými činnostmi. Dále se žák seznámí s problematikou finančního trhu, 

národního a světového hospodářství. Pozornost je také věnována marketingu a managementu. Tyto 

znalosti umožní žákovi rozvíjet ekonomické myšlení, vést ho k hospodárnému chování a uplatňování 

ekonomických hledisek. 

Charakteristika učiva 

Žák si osvojí základní ekonomické pojmy, orientuje se na trhu práce, osvojí si pravidla jednání 

se zaměstnavatelem, připraví se na možnost soukromého podnikání ve svém oboru. Naučí se založit 

živnost, orientovat se v pracovně právních vztazích. Získá znalosti o hospodaření podniku 

a podnikových činnostech. Dokáže vypočítat mzdu, zdravotní a sociální pojištění a zorientovat se 

v daňové soustavě. Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního a světového 

hospodářství, marketingu a managementu. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žák získal odpovědný vztah k hodnotám a snažil se je vytvářet k dobru 

společnosti. Žák umí používat ekonomiku v různých životních situacích (v dalším studiu, v osobním 

životě, v budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Věří si a zná vlastní schopnosti, uznává důležitost 

ekonomiky pro život. 

Výukové strategie 

Při výuce ekonomiky je kladen důraz na porozumění probíraného tématu. Velký podíl výuky zaujímá 

samostatná práce žáka pod odborným vedením vyučujícího, která může být i týmová. Významným 

prvkem efektivní práce při ekonomickém vzdělání je samostatné řešení domácích úkolů 

a procvičování, kde si žák ověřuje správné pochopení probírané látky a upevňuje získané znalosti 
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a dovednosti. Při výuce je rovněž užíváno vhodných pomůcek – internetu, ekonomického softwaru 

firmy Stormware Pohoda, literatury (např. občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, 

živnostenský zákon, zákoník práce apod.) a formulářů (např. pracovní smlouva, ohlášení živnosti, 

faktura apod.). 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáka je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy. Základem pro hodnocení je 

průběžná klasifikace. Klasifikace probíhá formou písemného nebo ústního zkoušení. Doplňujícím 

prvkem je hodnocení domácích úkolů a aktivního přístupu k výuce. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace týkající se ekonomických problémů, využívá 

ke svému učení informace z internetu a jiných vnějších zdrojů, zná možnosti svého dalšího vzdělávání 

ve svém oboru. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák porozumí zadání úkolu, získá informace pro výpočet nákladů, daní, mezd apod. a provede výpočet 

a vyhodnocení dosažených výsledků. Při řešení úkolů uplatňuje různé způsoby řešení, pracuje 

samostatně, popřípadě spolupracuje se svými spolužáky. 

Komunikativní kompetence 

Žák se naučí jednat se zaměstnavatelem a úřady a okolím, vyplňovat žádosti a formuláře týkající se 

pracovně právních vztahů a podnikání. 

Personální a sociální kompetence 

Žák je schopen hodnotit výsledky své práce a přijímat radu od druhých, plní zodpovědně zadané 

úkoly. Žák se naučí orientovat se na pracovním trhu, získá představu o pracovních, platových a dalších 

podmínkách v oboru a osvojí si pravidla komunikace s potenciálními zaměstnavateli 

a spolupracovníky. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák chápe ekonomiku jako součást kultury společnosti a zná její přínos v ostatních oblastech lidské 

činnosti. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák umí získávat informace o možnostech uplatnění na trhu práce, má představu o pracovních, 

platových a jiných podmínkách v oboru. Zná práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, 

rozumí podstatě a principům podnikání. 
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Matematické kompetence 

Žák umí číst různé formy grafů zachycující ekonomické děje a skutečnosti, umí nalézt vztahy mezi 

ekonomickými veličinami a řešit praktické úkoly. Aplikuje matematické postupy při řešení 

praktických úkolů. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák využívá k řešení problémů počítače, získává informace pomocí komunikačních prostředků a umí 

je třídit. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. Žák je stimulován k aktivitě a k diskusím 

nad konkrétními úlohami z praxe. Ekonomické vzdělávání vede k výchově žáka ke komunikaci 

a zásadám slušného chování ve společnosti. 

Člověk a životní prostředí 

Toto průřezové téma se objevuje v těchto tematických celcích: podstata a fungování tržní ekonomiky, 

podnikání, podnik, majetek podniku a hospodaření podniku. Žák je veden k odpovědnosti, důležité 

nejen pro vztah k životnímu prostředí. Do výuky jsou zařazovány tematicky zaměřené příklady. 

Člověk a svět práce 

Toto průřezové téma se objevuje především v tematických celcích zaměstnanci, podnikání a národní 

hospodářství. Žák se naučí orientovat ve světě práce, vyhledávat a posuzovat informace o pracovních 

příležitostech. Žák se seznámí se základními aspekty pracovního poměru i se základními aspekty 

soukromého podnikání, naučí se pracovat s příslušnými právními předpisy. 

Informační a komunikační technologie 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. V předmětu ekonomika je důležitá 

dovednost získávat a efektivně využívat informace z různých zdrojů a schopnost používat výpočetní 

techniku při řešení situací v praktickém životě. 

Mezipředmětové vztahy 

Výuka předmětu ekonomika navazuje a je provázána s vědomostmi a dovednostmi získanými 

v dalších předmětech, a to zejména český jazyk, matematika, občanská nauka, účetnictví a úvod do 

výpočetní techniky. 
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Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Podstata a fungování tržní ekonomiky 

Zaměstnanci 

Podnikání 

Podnik, majetek podniku, hospodaření podniku 

Daňová soustava 

Mzdy, zákonné odvody 

Finanční trh 

Finanční řízení, zdroje financování 

Světová ekonomika 

Marketing 

Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem 

Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem 

Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji 

Hlavní činnost podniku a prodej 

Management 

Národní hospodářství 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy; 

- zná podstatu výrobního procesu, popíše fáze 

hospodářského procesu; 

- chápe vztah mezi nabídkou, poptávkou 

a cenou; 

- na příkladu popíše fungování tržního 

mechanismu; 

- vyjádří formou grafu určení rovnovážné 

ceny; 

 

Podstata a fungování tržní ekonomiky 

- potřeby, statky, služby, spotřeba, životní 

úroveň 

- výroba, výrobní faktory, fáze 

hospodářského procesu 

- trh, zboží, tržní subjekty, poptávka, 

nabídka, cena 

 

 

- vyhledá informace o nabídkách zaměstnání, 

kontaktuje zaměstnavatele; 

- připraví odpověď na nabídku zaměstnání, 

prezentuje se potenciálnímu zaměstnavateli; 

- dovede se zaevidovat na úřadu práce; 

Zaměstnanci 

- hledání zaměstnání, nezaměstnanost 

- služby úřadu práce, rekvalifikace, podpora 

v nezaměstnanosti 

- pracovně právní vztahy, vznik pracovního 

poměru, pracovní smlouva, změna 
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- zná podmínky při rekvalifikaci a podmínky 

pro poskytování podpory 

v nezaměstnanosti; 

- zná obsah pracovní smlouvy, orientuje se 

v zákoníku práce, zná základní práva 

a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele; 

- umí posoudit své možnosti na  trhu práce 

a uvědomuje si osobní odpovědnost za své 

rozhodnutí a jednání; 

- na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná 

druhy odpovědnosti za škody ze strany 

zaměstnance a zaměstnavatele; 

 

a ukončení pracovního poměru, práva 

a povinnosti zaměstnance 

a zaměstnavatele 

- druhy škod a možnosti předcházení 

škodám, odpovědnost zaměstnance 

a zaměstnavatele 

 

 

- orientuje se v právních formách podnikání 

a dovede charakterizovat jejich základní 

znaky; 

- vysvětlí, jak postupovat při zakládání 

a ukončení podnikání; 

- vytvoří podnikatelský záměr a zakladatelský 

rozpočet; 

- posoudí vhodné formy podnikání pro obor; 

- na příkladu popíše základní povinnosti 

podnikatele vůči státu; 

- zná druhy živností a možnosti získání 

živnostenského oprávnění; 

- umí charakterizovat základní znaky 

jednotlivých typů obchodních společností; 

 

Podnikání 

- podnikání, právní formy 

- podnikatelský záměr 

- podnikání podle živnostenského zákona 

- podnikání podle zákona o obchodních 

korporacích 

- podnikání v rámci EU 

 

 

 

- rozlišuje jednotlivé druhy majetku; 

- orientuje se v účetní evidenci majetku; 

- rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů; 

- řeší jednoduché výpočty výsledku 

hospodaření; 

- řeší jednoduché kalkulace ceny. 

 

Podnik, majetek podniku a hospodaření 

podniku 

- struktura majetku, dlouhodobý majetek, 

oběžný majetek 

- hospodaření s oběžným majetkem 

- hospodaření s dlouhodobým majetkem 

- náklady, výnosy, výsledek hospodaření 

podniku 
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- orientuje se v soustavě daní, v registraci 

k daním; 

- rozliší princip přímých a nepřímých daní; 

- pracuje se základními daňovými pojmy, 

zejména se zákonem o DPH a o daních 

z příjmů; 

- ovládá práci s daňovými zákony, orientuje 

se v obchodních vztazích mezi plátci DPH 

a neplátci DPH, posuzuje úplnost náležitostí 

daňových dokladů, provádí výpočet DPH 

na vstupu, DPH na výstupu, vypočítá 

daňovou povinnost; pracuje s běžnými 

položkami daňově uznatelných 

a neuznatelných nákladů a výnosů; dovede 

vyhotovit vybraná daňová přiznání; 

 

-řeší úkoly z učiva Daňová soustava; 

 

Daňová soustava 

- správa daní 

- přímé a nepřímé daně 

- druhy daní (výpočet jednotlivých druhů 

daní, vybraná daňová přiznání) 

 

- učební praxe 

 

- orientuje se v zákonné úpravě mezd; 

- vypočte zdravotní a sociální pojištění a daň 

z příjmů ze závislé činnosti; 

 

- řeší úkoly z učiva Mzdy a zákonné odvody; 

Mzdy, zákonné odvody 

- mzdová soustava, složky mzdy, mzdové 

předpisy 

- mzdové výpočty (daň z příjmů ze závislé 

činnosti a další zákonné odvody) 

- systém sociálního a zdravotního 

zabezpečení 

 

- učební praxe 

 

 

- charakterizuje finanční trh a jeho jednotlivé 

subjekty; 

- charakterizuje peníze a jednotlivé cenné 

papíry; 

- odliší poslání centrální banky a komerčních 

bank; 

- smění peníze podle kurzovního lístku; 

- vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb 

a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN; 

- orientuje se v produktech pojišťovacího 

trhu; 

Finanční trh 

- peníze a finanční trh 

- cenné papíry 

- role centrální banky 

- platební styk v národní a zahraniční měně 

- úroková míra 

- penzijní fondy 

- stavební spořitelny 

- pojišťovny 

 

- učební praxe  
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- ovládá používání nejběžnějších platebních 

nástrojů; 

- ovládá výběr nejvhodnějšího pojišťovacího 

produktu s ohledem na své potřeby; 

 

- řeší úkoly z učiva Finanční trh. 

 

 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- porovná vhodnost užití vlastních a cizích 

zdrojů financování; 

- srovná údaje předběžné a výsledné 

kalkulace; 

- posoudí možnost užití peněz s ohledem 

na výnos a riziko; 

- umí sestavit předběžnou kalkulaci úplných 

nákladů metodou přirážkovou, přebírá údaje 

z kalkulace do rozpočtu, sestaví platební 

kalendář; 

 

- řeší úkoly z učiva Finanční řízení; 

 

Finanční řízení, zdroje financování 

- finanční řízení 

- vlastní kapitál, kapitálové fondy, cizí 

kapitál 

- krátkodobé financování 

- dlouhodobé financování  

- kalkulace – druhy, rozdělení 

- druhy rozpočtů 

- vazby mezi normami, rozpočetnictvím 

a kalkulacemi 

 

- učební praxe 

 

 

- na příkladu ukáže výhodnost mezinárodního 

obchodu; 

- uvede příklady organizací ovlivňujících 

mezinárodní ekonomiku – Světová banka, 

WTO, Mezinárodní měnový fond, OECD, 

OPEC ad.; 

- popíše strukturu EU, aplikuje poznatky 

o společném trhu a uvede typické příklady; 

- vyjmenuje nejvýznamnější podniky 

operující na mezinárodním poli v oboru 

informačních technologií; 

- umí posoudit dopad restriktivních opatření 

na mezinárodní obchod, orientuje se 

ve struktuře EU a společném trhu; 

 

- řeší úkoly z učiva Světová ekonomika; 

 

Světová ekonomika 

- mezinárodní obchod 

- restrikce v mezinárodním obchodě 

- další organizace ovlivňující mezinárodní 

ekonomiku 

- Evropská unie, vztah EU – Česká 

republika 

- mezinárodní obchod v oboru informačních 

technologií 

 

- učební praxe 
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- vysvětlí souvislost segmentu trhu, pozice 

produktu a nástrojů marketingu; 

- vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, 

místa a období; 

- rozpozná běžné cenové triky a klamavé 

nabídky; 

- na příkladu ukáže prodejní cesty, vysvětlí 

důvody použití mezičlánků; 

- vybere vhodný reklamní prostředek 

pro určitý produkt; 

- na příkladu posoudí dopady publicity; 

- na příkladu vysvětlí péči o zákazníka; 

- provede samostatně nebo ve skupině 

jednoduchý průzkum trhu nebo zpracuje 

jednoduchý marketingový plán, 

u konkrétních produktů určí fázi jejich 

životního cyklu, stanoví cenu jako součet 

nákladů, zisku a DPH; 

 

- řeší úkoly z učiva Marketing; 

 

Marketing 

- průzkum trhu 

- marketingový plán 

- produkt, životní cyklus produktu 

- cenová politika 

- distribuce zboží 

- propagace 

- péče o zákazníka 

 

- učební praxe 

 

 

- rozliší základní druhy oběžného majetku; 

- na příkladu ukáže postup pořízení materiálu; 

- orientuje se v optimalizaci zásob a nákupu 

zásob, umí provést výpočet plánované 

spotřeby materiálu a ukazatele obratu zásob, 

umí provést jednoduchý výběr dodavatele; 

 

- řeší úkoly z učiva Zabezpečení hlavní 

činnosti oběžným majetkem; 

 

Zabezpečení hlavní činnosti oběžným 

majetkem 

- členění oběžného majetku 

- zásoby 

- optimalizace zásob a nákupu 

- spotřeba materiálu 

- rychlost obratu zásob 

- organizace nákupu zásob, logistika, 

skladování 

 

- učební praxe 

 

 

 

- rozliší oběžný a dlouhodobý majetek 

a jejich základní druhy; 

- provádí běžné výpočty – odpisů, kapacity 

a jejího využití, efektivnosti investic 

a komentuje výsledky; 

 

 

Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým 

majetkem 

- dlouhodobý majetek, členění, opotřebení, 

odpisy, kapacita 

- pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku 

 

- učební praxe 
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- řeší úkoly z učiva Zabezpečení hlavní 

činnosti dlouhodobým majetkem; 

 

 

 

- na příkladu popíše základní způsoby 

získávání zaměstnanců; 

- charakterizuje jednotlivé metody hodnocení 

zaměstnanců; 

- určuje kritéria pro výběr zaměstnanců; 

 

Zabezpečení hlavní činnosti lidskými 

zdroji 

- zjištění potřeby zaměstnanců 

- získávání a výběr zaměstnanců 

- hodnocení zaměstnanců 

 

 

- zná typy výroby, umí popsat přípravu 

nových výrobků a jejich zařazování 

do výrobního programu; 

 

- řeší úkoly z učiva Hlavní činnost podniku 

a prodej – výrobní činnost. 

 

Hlavní činnost podniku a prodej 

- výrobní činnost 

 

- učební praxe 

 

 

4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- na příkladu ukáže průběh obchodního 

jednání; 

- na příkladu charakterizuje postup 

při realizaci dodávky, pracuje s příslušnými 

doklady; 

- na příkladu vysvětlí druhy prodeje a jejich 

použití v závislosti na prodávané komoditě 

nebo službě; 

- zná podmínky a postupy reklamace zboží; 

- na příkladech vysvětlí postup při vyřizování 

reklamace; 

- dovede popsat hospodaření neziskových 

organizací; 

 

Hlavní činnost podniku a prodej 

- obchodní činnost 

- služby 

- veřejná správa (neziskové organizace) 

 

 

- charakterizuje jednotlivé části procesu 

řízení a jejich funkci; 

- na typovém příkladu navrhne organizační 

strukturu firmy; 

Management 

- charakteristika managementu 

- plánování 

- organizování 

- rozhodování 
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- na příkladu popíše rozhodovací metody; 

- zhodnotí vhodnost a účinnost motivačních 

nástrojů; 

- na vzorovém příkladu provede kontrolní 

činnosti a navrhne případná opatření; 

 

- motivace a vedení lidí 

- kontrola 

 

 

- uvede příklady podniků ve vybraných 

odvětvích národního hospodářství; 

- vysvětlí význam ukazatelů vývoje 

národního hospodářství; 

- objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti; 

- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky 

na finanční situaci obyvatel a na příkladu 

ukáže, jak se bránit jejím nepříznivým 

důsledkům; 

- srovná úlohu velkých a malých podniků 

v ekonomice státu; 

- na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje 

státního rozpočtu. 

 

Národní hospodářství 

- struktura národního hospodářství 

- činitelé ovlivňující úroveň národního 

hospodářství 

- hrubý domácí produkt 

- nezaměstnanost 

- inflace 

- platební bilance 

- subjekty působící v národním hospodářství 

- státní rozpočet 
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6.10 ÚČETNICTVÍ 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Účetnictví 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 192 (D159, z toho P63) 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem je, aby si žák osvojil techniku a metody účtování a naučil se používat účetnictví pro získávání 

informací o hospodaření podniku, informací pro daňové účely a informací pro rozhodování a řízení 

podniku. Žák se naučí zpracovávat informace o uskutečněných hospodářských operací dle dokladů 

do požadovaných struktur a výstupů, používat komplexní ekonomický software. 

Charakteristika učiva 

Žák se teoreticky a prakticky seznámí s jednotlivými charakteristikami podnikových činností, získané 

informace se naučí účelně zpracovávat. Aktivním zvládnutím jednotlivých účetních dovedností získá 

předpoklady pro samostatné rozhodování na úrovni středního managementu. Znalosti mu umožní 

i pokračování v dalším vzdělávání ekonomického zaměření. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žák získal odpovědný vztah k hodnotám a snažil se je vytvářet k dobru 

společnosti. Žák umí používat účetnictví v různých životních situacích (v dalším studiu, v osobním 

životě, v budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Věří si a zná vlastní schopnosti, uznává důležitost 

účetnictví pro život. 

Výukové strategie 

Při výuce účetnictví je kladen důraz na porozumění probíraného tématu. Velký podíl výuky zaujímá 

samostatná práce žáka pod odborným vedením vyučujícího, která může být i týmová. Při výuce je 

užíváno vhodných pomůcek – ekonomického softwaru Pohoda od firmy Stormware, literatury (např. 

zákon o účetnictví, daňové zákony apod.) a formulářů. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáka je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy. Základem pro hodnocení je 

průběžná klasifikace. Klasifikace probíhá formou písemného nebo ústního zkoušení. Doplňujícím 

prvkem je hodnocení domácích úkolů a aktivního přístupu k výuce. 
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Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace týkající se účetních problémů, využívá 

ke svému učení informace z účetních předpisů a jiných zdrojů, zná možnosti svého dalšího vzdělávání 

ve svém oboru. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák porozumí zadání úkolu, zaúčtuje hospodářské operace, sestaví rozvahu a výsledovku, vyhodnotí 

dosažené výsledky. Při řešení úkolů uplatňuje různé způsoby řešení, pracuje samostatně, popřípadě 

spolupracuje se svými spolužáky. 

Komunikativní kompetence 

Žák se naučí spolupracovat s pracovním týmem, s úřady a dalším okolím. Žák formuluje své myšlenky 

srozumitelně a souvisle, vyjadřuje své názory a obhajuje je. 

Personální a sociální kompetence 

Žák je schopen hodnotit výsledky své práce a přijímat radu od druhých, plní zodpovědně zadané 

úkoly. Žák pracuje samostatně i v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných 

činností. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák chápe účetnictví jako součást kultury společnosti a zná jeho přínos v ostatních oblastech lidské 

činnosti. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomuje si význam 

celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám. 

Matematické kompetence 

Žák umí nalézt vztahy mezi účetními veličinami a řešit praktické úkoly. Aplikuje matematické postupy 

při řešení praktických úkolů. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák využívá k řešení problémů počítač, umí pracovat s komplexním ekonomickým softwarem; získává 

informace pomocí komunikačních prostředků a umí je třídit. 
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Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Postoj k demokracii zaujímá žák i v prostředí školní výuky, uplatňuje ho při vlastní komunikaci 

s okolím, při spolupráci v týmu, společných akcích školy i mimoškolních aktivitách. Při výuce 

účetnictví se naučí správnému používání účetních a příslušných souvisejících právních předpisů 

v souladu se společenskými normami a na základě utvářeného právního povědomí. 

Člověk a životní prostředí 

Při výuce předmětu účetnictví při zpracovávání hospodářských operací je žák veden k zamýšlení se 

nad jednotlivými položkami (např. materiálové vstupy) a jeho ekologickému chování, k uvědomování 

si svého vlivu na ochranu životního prostředí. Žáci si osvojují návyky z oblasti ergonomie, 

a souvisejících vědních oborů, které mají dopad na zdraví jedince a celé společnosti. 

Člověk a svět práce 

K tomuto tématu mají vztah všechny tematické celky předmětu účetnictví. Žák se učí zpracovávat 

hospodářské operace v účetnictví nebo daňové evidenci, zjistit výsledek hospodaření podniku. Obecně 

platí, že žáci se učí praktickým činnostem, které budou moci nabízet a uplatňovat v pracovním 

procesu, a tedy jakákoliv znalost a dovednost bude v budoucnu hodnocena danou společností. 

Informační a komunikační technologie 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. V předmětu účetnictví je důležitá dovednost 

pracovat s výpočetní technikou, získávat a efektivně využívat informace z různých zdrojů. 

Mezipředmětové vztahy 

Výuka předmětu účetnictví navazuje a je provázána s vědomostmi a dovednostmi získanými v dalších 

předmětech. Je spjata s předmětem český jazyk, matematika, ekonomika a úvod do výpočetní 

techniky. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Vymezení 

Základy účetnictví 

Základy účtování na syntetických účtech 

Zásoby 

Dlouhodobý majetek 

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 

Zúčtovací vztahy 

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 
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Náklady a výnosy 

Základy účetní evidence na PC 

Účetní uzávěrka 

Daňová evidence 

Komplexní účetní evidence na PC 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- zná podstatu, význam a funkce účetnictví; 

- zvolí správný způsob vedení evidence 

podnikatelské činnosti; 

- orientuje se v druzích, náležitostech, 

vyhotovování, oběhu a zpracování účetních 

dokladů; 

 

Vymezení 

- daňová evidence, účetnictví 

- předpisy upravující účtování 

- účetní doklady 

- opravy účetních zápisů 

 

 

- umí sestavit rozvahu; 

- zná změny rozvahových položek; 

- provede rozpis rozvahy do účtů; 

- umí provést podvojný účetní zápis; 

- vypočítá obraty a zůstatky na účtech; 

- zná hlediska pro vytváření analytické 

evidence; 

 

Základy účetnictví 

- rozvaha 

- rozvahové účty 

- výsledkové účty 

- podvojný účetní zápis, obraty a zůstatky 

na účtech 

- syntetické a analytické účty 

 

 

- ovládá základní účtování hotovostního 

a bezhotovostního placení, cenin, úvěrů, 

DPH, materiálu, zboží, dlouhodobého 

hmotného majetku, mezd, výrobků, nákladů 

a výnosů. 

 

Základy účtování na syntetických účtech 

- základní účtování finančního majetku 

- účtování DPH 

- základní účtování materiálu 

- základní účtování zboží 

- základní účtování dlouhodobého 

hmotného majetku 

- základní účtování mezd 

- základní účtování výrobků 

- základní účtování nákladů a výnosů 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- účtuje způsobem A i B podle dokladů; 

- vyhotoví příjemku, výdejku; 

- účtuje o nákupu a prodeji zboží; 

- účtuje o nedokončené výrobě a o výrobcích; 

 

- účtuje o zásobách; 

 

Zásoby 

- druhy zásob 

- účtování faktur 

- zboží 

- nedokončená výroba, polotovary vlastní 

výroby, výrobky 

 

- učební praxe 

 

 

- orientuje se v zařazení majetku podle SKP 

a v odpisovém plánu; 

- účtuje o dlouhodobém majetku; 

 

- účtuje o dlouhodobém majetku; 

 

Dlouhodobý majetek 

- dlouhodobý hmotný, nehmotný, finanční 

majetek 

- oceňování 

- technické zhodnocení, 

- odpisování 

- pořízení 

- vyřazení 

 

- učební praxe 

 

 

 

- zná charakteristiku finančních účtů; 

- účtuje o inventarizačních rozdílech 

v pokladně, o valutové pokladně 

a o bankovních účtech; 

 

- účtuje o krátkodobém finančním majetku; 

 

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé 

bankovní úvěry 

- pokladna 

- ceniny 

- bankovní účty 

 

- učební praxe  

 

 

- zaúčtuje vydané faktury; 

- účtuje další pohledávky a jejich úhradu; 

- likviduje přijaté faktury; 

- účtuje další krátkodobé závazky; 

- zaúčtuje kurzové rozdíly; 

 

- účtuje o zúčtovacích vztazích; 

 

Zúčtovací vztahy 

- pohledávky 

- závazky 

 

- učební praxe 

 

 

- odsouhlasí výši hospodářského výsledku 

mezi účtem zisků a ztrát a rozvahou; 

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

- účtování na kapitálových účtech 

- účtování o výsledku hospodaření a jeho 
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- zaúčtuje příděl do fondů tvořených ze zisku; 

 

- účtuje na kapitálových účtech a na účtech 

dlouhodobých úvěrů; 

 

rozdělení, nerozdělený zisk, ztráta 

z minulých let, 

- účtování individuálního podnikatele 

- bankovní úvěry 

 

- učební praxe 

 

 

- zná pravidla pro účtování nákladů a výnosů; 

- objasní podstatu časového rozlišování 

nákladů a výnosů; 

 

- účtuje náklady a výnosy ve finančním 

účetnictví; 

 

Náklady a výnosy 

- pravidla účtování nákladů a výnosů 

- časové rozlišování nákladů a výnosů 

 

- učební praxe 

 

 

- ovládá základy práce s účetním programem; 

 

-  účtuje o základních účetních případech 

v účetním programu. 

 

Základy účetní evidence na PC 

- základy vedení účetnictví na PC 

 

- učební praxe 

 

 

4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- vyčíslí inventarizační rozdíly, zaúčtuje je; 

- uzavře rozvahové a výsledkové účty; 

- sestaví výkaz zisků a ztrát, vypočítá 

výsledek hospodaření, sestaví rozvahu; 

- transformuje hospodářský výsledek 

na základ daně z příjmů; 

 

- ovládá uzávěrkové práce; 

 

Účetní uzávěrka 

- inventarizace majetku a závazků 

- uzávěrkové operace 

- účetní uzávěrka (výsledek hospodaření, 

základ daně z příjmů, uzavření účtů) 

- účetní závěrka (výkazy) 

 

- učební praxe 

 

 

- vede daňovou evidenci; 

 

- pracuje se softwarem pro vedení daňové 

evidence; 

 

Daňová evidence 

- charakteristika 

- deník příjmů a výdajů 

- evidence majetku a závazků 

 

- učební praxe 
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- ovládá komplexní účetní evidenci a pracuje 

s komplexním účetním programem. 

 

Komplexní účetní evidence na PC 

- účetní jednotka 

- účetní směrnice 

- účetní případy 

- evidence DPH 

- účetní uzávěrka, výsledek hospodaření 

 

- učební praxe 
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6.11 TECHNICKÁ ANGLIČTINA 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Technická angličtina 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 66 (D66) 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Připravit žáky na soužití v Evropské unii a naučit je využívat znalosti anglického jazyka k pracovním 

a studijním účelům a rozvíjení personálních a interpersonálních dovedností a k používání výpočetní 

techniky. 

Seznámit žáky se základními pojmy nutnými ke komunikaci a výměně dat. 

Naučit žáky aktivně ovládat počítačovou terminologii nutnou ke studiu anglických příruček a rozumět 

příkazům při práci s počítačem a počítačovou grafikou. 

Žáci jsou vedeni ke zvládnutí komunikace prostřednictvím lokálních i dálkových sítí, především 

k orientaci v informační síti internet, nedílnou součástí je využívání emailů. 

Charakteristika učiva 

Výuka předmětu technická angličtina je zaměřena na práci s odbornými texty, žáci se seznamují 

s odbornou terminologií, mezinárodně používanými zkratkami a různými možnostmi komunikace na 

dálku včetně emailů. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žák je vychováván k úctě k životu a jeho hodnotám, je veden k respektování ostatních lidí, jejich 

názorů, postojů, názorů a odlišností, bez rozdílu etnického původu nebo sociálního zařazení, k úctě 

k rodičům, učitelům a starším osobám. Výuka směřuje k tomu, aby si vážil duchovních hodnot 

a respektoval hranice mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností. Žáci jsou vychováváni 

k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí, k jeho ochraně v zájmu generací současných 

i budoucích. 

Výukové strategie 

Individuální, hromadná, skupinová, párová ale i projektová výuka směřuje k tomu, aby žáci dovedli 

pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu, CD-ROMu, slovníků 
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a příruček. Důležité je zvládnutí různé techniky čtení odborného anglického textu, orientace v něm 

a porozumění pokynům a návodům k práci s PC. K podpoře těchto dovedností je vhodné používat 

multimediální výukové programy a internet, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat 

evropské programy, navazovat kontakt se školami v zahraničí, a tím zajistit komunikaci s rodilými 

mluvčími, organizovat poznávací zájezdy, a tím podporovat odvahu komunikovat v cizím jazyce 

a sladit mezipředmětové vztahy. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků má funkci motivační, informativní a výchovnou. Základem pro hodnocení je průběžná 

klasifikace. Klasifikace probíhá formou ústního zkoušení a písemného ověřování pomocí didaktických 

testů. Každý tematický celek je zakončen písemným ověřováním. Dvakrát za rok jsou zadány pololetní 

písemné práce zahrnující učivo za příslušné období. Doplňujícím prvkem je hodnocení aktivity 

v hodinách a samostatné práce žáků – jejich domácích prací. Sebehodnocení – své ovládání jazyka 

posuzuje sám žák. Hodnocení skupiny zahrnuje oblast dlouhodobých projektových prací. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace v anglickém jazyce, využívá ke svému učení 

informace z internetu a jiných vnějších zdrojů, zná možnosti svého dalšího vzdělávání ve svém oboru. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák porozumí zadání úkolu a při jeho řešení je kreativní, pracuje samostatně, popřípadě spolupracuje 

se svými spolužáky. 

Komunikativní kompetence 

Žák se naučí vhodně prezentovat v procesu vzdělávání a v následné orientaci na trhu práce v Evropské 

unii i mimo ni, s orgány státní správy a samosprávy, vyplňovat nejrůznější formuláře, zadání, výkazy 

a psát e-maily v cizím jazyce, aktivně se umí účastnit diskusí v odborné sféře, umí formulovat 

a obhajovat své názory a respektovat názory druhých. 

Personální a sociální kompetence 

Žák je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit druhých, umí si uvědomit své přednosti 

i nedostatky, stanovit si cíle a priority, přijímat radu a kritiku a reagovat na kritiku konstruktivně tak, 

aby přispěla k rozvoji kompetencí pro jeho osobní rozvoj a pro rozvoj společnosti. Žák se naučí 

pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování, umí pomáhat a vážit si práce své 

i práce druhých a chápat jejich kulturní odlišnosti. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák chápe význam jazyka jako součást kultury společnosti, zná přínos technického jazyka v ostatních 

oblastech lidské činnosti a je si vědom kulturních odlišností mezi Českou republikou a anglicky 

mluvícími zeměmi. 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Znalost technického jazyka v oboru umožní žákovi se uplatnit na trhu práce v Evropské unii i mimo ni. 

Matematické kompetence 

Žák aplikuje matematické postupy při řešení některých praktických úkolů. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák využívá k řešení problémů počítače, získává informace pomocí komunikačních prostředků a umí 

je třídit. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. Cílem je vytvořit demokratické prostředí ve 

třídě, založené na vzájemném respektování a spolupráci a podporovat multikulturní výchovu. Žák je 

také stimulován k aktivitě a k diskusím nad konkrétními úlohami z praxe. 

Člověk a životní prostředí 

Toto průřezové téma se objevuje v těchto tematických celcích: 

- Počítač a jeho části: recyklace vyřazených PC, notebooků a jejich součástí a šetření energií; 

- Internetový obchod: nadměrné užívání výrobků, jeho dopad, šetření. 

Člověk a svět práce 

Toto průřezové téma se objevuje v těchto tematických celcích: 

- Textový procesor a internet: jejich používání v každodenním pracovním životě; 

- Programování: jazyk a algoritmy; 

- E-mail: používání pro běžný styk mezi podniky. 

Informační a komunikační technologie 

Hlavní část vzdělávání v podstatě koresponduje s tímto tématem. 

Mezipředmětové vztahy 

Jedním z přínosů je využití jazyka v dalších předmětech. Především jde o předměty IKT. Úvod do 

výpočetní techniky – odborná terminologie je využívána k pochopení základních pojmů majících 

původ v angličtině, operační systémy – srovnání a využití odborné terminologie obou jazyků, grafika 

na PC – využití odborné terminologie a dále v předmětu aplikace na počítači. 
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Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Počítač a jeho části 

Hardware 

Software 

Textový procesor 

Uchovávání a ukládání dat 

Internet 

E-mail 

Multimédia 

Tiskopisy (DTP) 

Programování 

Opakování 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- dovede pojmenovat jednotlivé části 

počítače; 

- zná druhy počítačů a ví, kde se používají; 

- zná vstupní a výstupní zařízení; 

 

Počítač a jeho části 

- typy počítačů a jejich užití 

- části počítače 

- klávesnice a její části 

- vstupní a výstupní zařízení 

 

 

- zná technické vybavení počítače; 

 

Hardware 

 

 

- zná programové vybavení počítače; 

- dokáže vyjádřit rozdíl mezi hardware 

a software; 

 

Software 

 

 

- zná základní terminologii z oblasti 

textového procesoru; 

- dokáže napsat text s různým typem písma; 

- dokáže upravit text; 

- dokáže vytvořit prezentaci; 

- zná ikony; 

 

Textový procesor 

- fonty 

- nástroje a příkazy 

- ikony 

- pracovní plocha 

- prezentace 
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- orientuje se v problematice ukládání 

a uchovávání dat; 

- dokáže pojmenovat soubory a složky. 

 

Uchovávání a ukládání dat 

- způsoby ukládání dat 

- způsoby uchovávání dat 

- vytvoření složek, souborů 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- zná historii internetu; 

- dokáže vyhledat informace z internetu; 

- zná bezpečná pravidla pro používání 

internetu; 

- dokáže navrhnout své webové stránky; 

- ví jak ochránit PC před virem; 

Internet 

- historie internetu 

- vyhledávání na internetu 

- prohlížeč a vyhledávač 

- kyberprostor 

- kyberšikana 

- pravidla bezpečnosti používání internetu 

- online nakupování 

- stahování souborů 

- chat 

- webové stránky 

- virus 

 

 

- dokáže napsat e-mail; 

- zná rozdíl ve formálním a neformálním 

stylu e-mailu; 

- dokáže poslat přílohu e-mailu; 

E-mail 

- struktura e-mailu 

- formální a neformální e-mail 

- přílohy 

- nástroje e-mailu 

 

 

- orientuje se v multimediálních produktech 

a systémech; 

Multimédia 

- typy a funkce multimédií 

- zvuky 

- obrázky 

- filmy 

 

 

- dokáže vytvořit tiskopis; 

- dokáže zformátovat text a obrázek; 

 

- zná možnosti tisku; 

Tiskopisy (DTP) 

- typy tiskopisů 

- vytváření tiskopisů 

 

- formátování 

- tisk 
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- orientuje se v základním počítačovém 

programování; 

Programování 

- programovací jazyky 

- algoritmy 

 

 

 

- vhodně používá všechny dovednosti 

a vědomosti naučené v 1. 2. ročníku. 

 

Opakování 
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6.12 ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA PC 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Zpracování dokumentů na PC 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 99 (D66) 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Obecným cílem vyučovacího předmětu je, že žáci získají dovednost psát desetiprstovou hmatovou 

metodou, vyhotovovat písemnosti normalizovanou úpravou, získají vědomosti o obsahové náplni 

a stylizaci obchodních dopisů a dalších písemností spojených s organizací a řízením podniku. 

Předmět dále rozvíjí u žáků informační gramotnost, tj. využívání prostředků informačních 

a komunikačních technologií, a učí se efektivně pracovat s informacemi v profesním i soukromém 

životě. 

Charakteristika učiva 

Žáci se naučí ovládat klávesnici počítače a osvojí si úpravu písemností v souladu s normalizovanou 

úpravou písemností. Získají základní informace o vhodnosti písemné komunikaci včetně jejich 

specifik. Osvojí si konkrétní poznatky k efektivnímu vyřizování případů personální agendy 

v souvislosti s interpersonálními vztahy. Dbají na správný pravopis včetně znalosti interpunkce, 

bezchybné vyhotovování písemností, jejich zakládání, evidování a navrhování formulářů v obchodní 

korespondenci. Cílem je seznámit žáky s normami pro vyhotovování obchodních i dalších písemností, 

získání přehledu o podnikové korespondenci, věcné, jazykové a formálně správné zpracování 

písemností v textových editorech, samostatná stylizace písemností. 

Klademe důraz na organizaci práce, základní postavení rukou, kladení prstů, jistý úhoz, správné držení 

těla, techniku psaní, přesné psaní před rychlostí, psaní bez sledování práce prstů a pečlivost při práci. 

Rychlost postupně přichází se zvládnutím přesného psaní. 

Žáci jsou vedeni k systematické práci, dávají přednost přesnosti práce před rychlostí – předpokladem 

je zvládnutí všech funkcí v textovém editoru, písařská přesnost. Předmět rozvíjí u žáků přesnost, 

systematickou práci, zručnost, samostatnost, soustředěnost, tvořivou práci, sebekontrolu a estetické 

cítění při vyhotovování písemností. 
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- efektivně využívali prostředků výpočetní techniky a prohlubovali si k nim kladný vztah, 

- dodržovali zásady ekologického jednání, 

- dodržovali správné zásady hygieny práce. 

Výukové strategie 

Každý žák má k dispozici vlastní počítač. Důraz je kladen na porozumění probíranému tématu. Velký 

podíl výuky zaujímají praktické dovednosti žáků a samostatná práce žáka pod odborným vedením 

vyučujícího. Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu s praktickými ukázkami. 

Aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatných prací. Při výuce je rovněž užíváno vhodných 

pomůcek – PC – software, Microsoft Office (textový editor Word), program ATF (All ten fingers), 

internet, formuláře, elektronická pošta atd. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení výsledků probíhá v souladu s klasifikačním řádem školy. Základem pro hodnocení je 

průběžná klasifikace. Klasifikace probíhá formou písemného nebo ústního zkoušení. 

Při hodnocení klademe důraz zvláště: 

- na schopnost praktické realizace úkolů, 

- na dovednost pracovat se zaujetím, vytrvalost, 

- na schopnost samostatně shromažďovat informace a vyhodnocovat je, 

- na dovednost prezentace výsledků práce. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák umí efektivně komunikovat (komunikace prostřednictvím internetu, psaní úředních i osobních 

dopisů). Zná možnosti svého dalšího vzdělávání ve svém oboru. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák porozumí zadání úkolu a je schopen řešit problémy (problémové úlohy). Při řešení úkolů uplatňuje 

své znalosti a dovednosti, různé způsoby řešení, pracuje samostatně, spolupracuje se svými spolužáky. 

Komunikativní kompetence 

Žák se naučí jednat se zaměstnavatelem, úřady a okolím, vyplňovat žádosti a formuláře týkající se 

pracovně právních vztahů. 

Personální a sociální kompetence 

Žák je schopen hodnotit výsledky své práce a přijímat radu od druhých, plní zodpovědně zadané 

úkoly. Respektuje schopnosti ostatních žáků. 
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Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák chápe předmět jako součást svých dovedností, estetického cítění a zná jeho přínos v ostatních 

oblastech lidské činnosti. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák využívá softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce. 

Matematické kompetence 

Žák používá pojmy kvantifikujícího charakteru, čte různé formy grafického znázornění a zpracovává 

zjištěné informace (tabulky, grafy, diagramy, schémata apod.). 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák využívá ke své práci a k řešení problémů výpočetní techniku, získává informace pomocí 

komunikačních prostředků a umí je třídit. Respektuje práva k duševnímu vlastnictví při využívání 

softwaru a šetrně pracuje s výpočetní technikou. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. Žák je stimulován k aktivitě a k diskusím 

nad konkrétními úlohami z praxe. Práce s počítačem vede k výchově žáka ke komunikaci, 

dovednostem a dále k zásadám estetického cítění a slušného chování ve společnosti. 

Člověk a životní prostředí 

Žák je veden k odpovědnosti, důležité nejen pro vztah k životnímu prostředí. Uvědomuje si plně rizika 

likvidace staré výpočetní techniky. 

Člověk a svět práce 

Žák si osvojí kompetence aktivního rozhodování o vlastní profesní kariéře, informační a komunikační 

technologie – používání těchto prostředků a efektivní práce s nimi. Zvládnutí tohoto předmětu je 

nezbytným předpokladem pro úspěšný profesní růst žáků. 

Informační a komunikační technologie 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. Žák je stimulován k aktivitě a k diskusím 

nad konkrétními úlohami z praxe. Cílem je získat dovednost ovládání klávesnice desetiprstovou 

hmatovou metodou, psaní žádostí, vyplňování formulářů, obchodní korespondence, písemnosti 

v podniku, právní a personální písemnosti. Efektivně využívá informace z internetu a různých zdrojů 

a používá výpočetní techniku při řešení situací v praktickém životě. 
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Mezipředmětové vztahy 

Výuka předmětu ZDO navazuje a je provázána s vědomostmi a dovednostmi získanými v předmětech 

jako je český jazyk, občanská nauka, ekonomika, účetnictví a úvod do výpočetní techniky. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Psaní na klávesnici 

Elektronická komunikace, elektronická pošta 

Vyplňování formulářů 

Normalizovaná úprava písemností v textovém editoru 

Obchodní korespondence 

Vnitropodniková korespondence 

Právní písemnosti 

Personální písemnosti 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- přesně a rychle ovládá klávesnici 

desetiprstovou hmatovou metodou; 

 

Psaní na klávesnici 

- nácvik desetiprstové hmatové metody 

na přesnost a postupně na rychlost 

 

 

- vhodně uplatňuje prostředky neverbální 

komunikace; 

 

Elektronická komunikace, elektronická 

pošta 

- neverbální komunikace 

 

 

- vyplňuje formuláře; 

 

Vyplňování formulářů 

- různé druhy formulářů 

 

 

- používá normu ke zpracování dokumentů 

na PC; 

 

Normalizovaná úprava písemností 

v textovém editoru 

- ČSN 01 6910 

 

 

- vyhotovuje obchodní dopisy; 

 

Obchodní korespondence 

- tvorba podnikového dopisu 
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- vyhotovuje vnitropodnikovou 

korespondenci; 

Vnitropodniková korespondence 

- přehled vnitropodnikové korespondence 

 

- vyhotovuje právní písemnosti; 

 

Právní písemnosti 

 

 

- vyhotovuje personální písemnosti. 

 

Personální písemnosti 
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6.13 ÚVOD DO VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Úvod do výpočetní techniky 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 99 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem je poskytnout žákovi základní znalosti a pojmy, které jsou nutné pro orientaci a práci s počítači 

a jejich technickým vybavením. Žák si uvědomí podstatu a upevní představu o výpočetní technice jako 

takové, naučí se strukturu počítače a jeho ovládací prvky, získá přehled o periferiích počítače. Žák se 

seznámí a měl by být schopen orientovat se v oblasti technických prvků počítače, jeho periferií, 

sledovat nabídky na trhu hardwaru a softwaru a vytvořit tak návrhy počítačových sestav podle jejich 

funkcí. Tyto znalosti a dovednosti umožní žákovi rozvíjet logické myšlení, vést ho k uplatnění znalostí 

v oblasti informační technologie. 

Charakteristika učiva 

Předmět je zaměřen na znalost skladby a vybavení počítačů, základních pravidel při práci s počítači 

z hlediska ochrany lidského zdraví i ochrany počítače. Žák je veden k pochopení principu stavby 

počítačů, jejich součástí a využití pro řešení daných problémů. Je schopen odhadnout požadavky 

a výkonové meze pro daná programová vybavení počítačů a také zvládat jejich konfiguraci, např. 

drobné úpravy, opravy. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žák získal a byl schopen odpovědně řešit hardwarové problémy s ohledem 

na oblast autorských práv a využívání volných prostředků, získávání informací z více zdrojů a uměl 

rozlišit spolehlivé a nespolehlivé zdroje. Je si vědom svých kvalit, je sebekritický a uvědomuje si 

důsledky svých postupů. 

Výukové strategie 

Při výuce úvodu do výpočetní techniky je kladen důraz na porozumění a následnou aplikaci 

probíraného tématu. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci a provádění praktických úkolů. 

Žák musí nejprve pochopit základní principy a musí být schopen orientovat se ve výpočetních 

systémech. Prezentovány jsou jednotlivé součástky a komponenty periferií, jejich srovnání jak po 
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kvalitativní stránce, tak i po ekonomické. Při výuce jsou uplatňována praktická cvičení, kde probíhá 

rozebírání a opětovné sestavování počítačových dílů. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáka je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy. Klasifikace probíhá převážně 

formou písemného či ústního zkoušení. Nejčastější jsou písemné práce, při kterých je ověřováno, zda 

žák zvládl dané téma a naučil se správným logickým postupům. Při těchto formách zkoušení prokazují 

žáci své teoretické znalosti. Největší důraz je kladen na praktická cvičení (individuální i skupinová), 

při kterých žák prokáže své dovednosti, schopnosti a i znalosti. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace týkající se počítačů a jejich komponentů, 

využívá informace z internetu a jiných dostupných zdrojů, zná možnosti svého dalšího vzdělávání ve 

svém oboru. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák porozumí zadání úkolu, získává informace pro postupy a formy práce s počítači. Při řešení úkolů 

uplatňuje různé způsoby řešení, pracuje samostatně, popřípadě spolupracuje se svými spolužáky. 

Komunikativní kompetence 

Žák se učí jednat a orientovat na obchodním trhu, sjednávat a zvýhodňovat poptávky o předmětech 

svého vzdělávání. 

Personální a sociální kompetence 

Žák si stanovuje cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek; reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 

jiných lidí, přijímá radu i kritiku; uznává autoritu nadřízených; pracuje samostatně i v týmu a podílí se 

na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímá svěřené úkoly a je odpovědný je plnit. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; 

dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání. Uvědomuje si význam 

celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám. 
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Matematické kompetence 

Žák používá pojmy kvantifikujícího charakteru, čte různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, 

diagramy, schémata apod.). 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. 

Pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením. Učí se používat nové aplikace, 

získává informace pomocí komunikačních prostředků. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Žák je podněcován k aktivitě, diskusím nad určitým problémem, k hraní rolí. Při výuce se naučí 

správnému využívání moderních komunikačních prostředků, zpracování a prezentaci projektů 

v souladu se společenskými normami. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka v tomto předmětu vede automaticky žáka k ekologickému chování při používání prostředků 

informačních technologií, k uvědomování si toho, že využívání těchto prostředků má nepřímo vliv na 

ochranu životního prostředí společnosti. Žák si osvojuje návyky z oblasti ergonomie a souvisejících 

vědních oborů, které mají dopad na zdraví jedince a i celé společnosti. 

Člověk a svět práce 

K tomuto tématu mají vztah všechny tematické celky, kdy se žák učí pracovat jak s technickými 

prostředky, tak s informacemi. Žák si uvědomuje, že informace je zboží se všemi důsledky a dopady 

na společnost. Obecně platí, že žák se učí praktickým činnostem, které bude moci nabízet a uplatňovat 

v pracovním procesu. 

Informační a komunikační technologie 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. Důležitá je dovednost získávat a efektivně 

využívat informace z různých zdrojů a schopnost používat výpočetní techniku při řešení situací 

v praktickém životě. 

Mezipředmětové vztahy 

Výuka předmětu úvod do výpočetní techniky navazuje a je provázána s vědomostmi a dovednostmi 

získanými v dalších předmětech. Jde o český jazyk, matematiku a občanskou nauku. 
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Přehled tematických celků 

Tematické celky 

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

Historický vývoj počítačů 

Základní části počítače 

Počítačové periférie 

Hardware pro zápis dat 

Telekomunikační hardware 

Síťový hardware 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

 

- dokáže vysvětlit základní úkoly 

a povinnosti při bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci; 

- dokáže vysvětlit základní úkoly 

a povinnosti při požární prevenci; 

- uvědomuje si pravidla při práci na počítači 

z hlediska zdraví; 

- chrání své zdraví; 

- zachází s počítačem takovým způsobem, 

aby byla co nejdéle jeho funkce 

a životnost; 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena práce, požární prevence 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

- požární prevence 

- ergonomie práce na počítači z pohledu 

zdraví, z pohledu životnosti počítače 

a dalších hardwarové zařízení 

 

 

- chápe vývoj počítačové techniky 

i s dalšími trendy; 

Historický vývoj počítačů 

- generace, stavební prvky 

- dělení počítačů podle zpracování informací 

- další trendy vývoje 

 

 

- chápe zpracování informací v počítači; 

- ovládá základní části počítače a rozumí 

jejich funkci; 

- zná terminologii, propojí a nastaví 

jednotlivé komponenty počítače do 

funkčního stavu; 

- vytvoří návrh pro sestavení nového 

počítače s ohledem na jeho funkci; 

Základní části počítače 

- základní schéma počítače (Von Neumann) 

- základní deska (sběrnice, chipset, BIOS) 

- procesory 

- typy paměti a jejich vývoj 

- pevné disky 

- mechaniky FDD, CD, DVD, BD 

- grafické rozhraní 

- komunikační rozhraní 
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- umí rozpoznat problém, popřípadě udělá 

drobné opravy; 

- orientuje se na trhu a umí se rozhodnout 

podle potřeby pro vhodné komponenty; 

 

- chlazení počítače 

 

- ovládá rozdělení periférií na vstupní 

a výstupní, chápe rozdíly; 

- zvládne jednotlivé periférie připojit 

k počítači a nakonfigurovat; 

 

Počítačové periférie 

- vstupní a výstupní periférie počítače 

- monitory, klávesnice, myš 

- tiskárny, skenery 

- projekční techniky 

- čtečky čárového kódu 

- moderní technologie 

- parametry 

- použití 

 

 

- chápe základní principy funkce 

jednotlivých přenosových médií; 

- na trhu se orientuje a umí se rozhodnout 

podle potřeby pro vhodný hardware pro 

ukládání dat; 

 

Hardware pro zápis dat 

- přenosová média: CD, DVD, BD 

- typy zápisu přenosových médií 

- USB flash disky, diskety 

- magnetooptické disky 

- další speciální zařízení 

 

 

- chápe vývoj telekomunikační techniky i 

s dalšími trendy; 

- zná použití daných zařízení a umí s nimi 

pracovat, dokáže je připojit k počítači 

a používat; 

- ovládá funkční nabídky a aktivně je 

používá; 

 

Telekomunikační hardware 

- historický vývoj 

- chytré mobilní telefony 

- VOIP telefony 

 

 

- chápe rozdíly v jednotlivých zařízeních; 

- umí daná zařízení připojit 

a nakonfigurovat; 

- orientuje se na trhu a dokáže navrhnout pro 

různé situace adekvátní zařízení; 

- umí pracovat se základním ovládacím 

panelem pro tvorbu schémat sítí. 

 

Síťový hardware 

- aktivní síťové prvky 

- pasivní síťové prvky 

- tvorba schémat sítí 
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6.14 APLIKACE NA POČÍTAČI 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Aplikace na počítači 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 195 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem je poskytnout žákovi základní znalosti a pojmy, které jsou nutné pro orientaci a práci s počítači 

a jejich aplikačním softwarem. Žák si uvědomí podstatu a upevní představu o velkém využití 

aplikačního softwaru. Naučí se strukturu prostředí textového, tabulkového, prezentačního editoru 

a jejich ovládací prvky. Žák se seznámí a měl by být schopen orientovat se v oblasti komunikačních 

prostředků a nástrojů pro práci s elektronickou podobou informací. Tyto znalosti a dovednosti umožní 

žákovi rozvíjet logické myšlení, vést ho k uplatnění znalostí v oblasti informační technologie. 

Charakteristika učiva 

Předmět je zaměřen na znalost prvků a aplikace kancelářských balíků, základních pravidel při práci 

s jednotlivými editory. Žák je veden k pochopení principu pravidel psaní dokumentů, tvorby tabulek, 

prezentačních materiálů, jejich součástí a využití v jiných předmětech. Je schopen odhadnout 

požadavky a také zvládat jejich uspořádání, např. drobné úpravy, opravy. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žák získal a byl schopen odpovědně řešit a zpracovávat zjištěné informace, 

údaje, využívat veškerých aplikačních prostředků, nástrojů a editorových nabídek. 

Výukové strategie 

Při výuce aplikace na počítači je kladen důraz na porozumění a následnou aplikaci probíraného tématu. 

Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci a provádění praktických úkolů. Žák musí nejprve 

pochopit základní principy a musí být schopen orientovat se v prostředí kancelářských balíků. Žák 

aplikuje a samostatně pracuje s nabídkami jednotlivých editorů. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáka je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy. Klasifikace probíhá převážně 

formou písemného či ústního zkoušení. Nejčastější jsou písemné práce, při kterých je ověřováno, zda 

žák zvládl dané téma a naučil se správným logickým postupům. Při těchto formách zkoušení prokazuje 
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žák své teoretické znalosti. Největší důraz je kladen na praktická cvičení, při kterých žák prokáže své 

dovednosti, schopnosti a znalosti. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák umí efektivně zpracovávat informace v prostředí kancelářských editorů. Pracuje s dostupnými 

materiály, využívá informace a materiály vhodné z internetu, zná možnosti svého dalšího vzdělávání 

ve svém oboru. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák porozumí zadání úkolu, získává informace pro postupy a formy práce s aplikačním softwarem. Při 

řešení úkolů uplatňuje různé způsoby zpracování, pracuje samostatně, popřípadě spolupracuje se 

spolužáky. 

Komunikativní kompetence 

Žák se učí jednat a orientovat, sjednávat, upravovat a zvýhodňovat informace, zdroje, materiály 

o předmětech svého vzdělávání. 

Personální a sociální kompetence 

Žák si stanovuje cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek. Reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze 

strany jiných lidí, přijímá radu i kritiku. Uznává autoritu nadřízených, pracuje samostatně i v týmu 

a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností. Přijímá a je odpovědný plnit svěřené 

úkoly. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu. Dodržuje 

zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (zná nejdůležitější zákony a normy týkající se 

informačních technologií, respektuje práva k vlastnictví při využívání softwaru). 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání. Uvědomuje si význam 

celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám. 

Matematické kompetence 

Žák používá pojmy kvantifikujícího charakteru, čte různé formy grafického znázornění a zpracovává 

zjištěné informace (tabulky, grafy, diagramy, schémata apod.). 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák pracuje s osobním počítačem, jeho aplikačním softwarem pro kancelářské balíky a dalšími 

prostředky informačních a komunikačních technologií. Pracuje s běžným základním a aplikačním 
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programovým vybavením. Učí se používat nové aplikace, získává informace pomocí komunikačních 

prostředků. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Žák je podněcován k aktivitě, diskusím nad určitým problémem, k hraní rolí. Při výuce se naučí 

správnému využívání moderních komunikačních prostředků, zpracování a prezentaci projektů 

v souladu se společenskými normami. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka v tomto předmětu vede automaticky žáka k estetickému chování při používání prostředků pro 

zpracovávání dat v informačních technologiích. Žák si osvojuje návyky z oblasti ergonomie 

a souvisejících vědních oborů, které mají dopad na zdraví jedince a i celé společnosti. 

Člověk a svět práce 

K tomuto tématu mají vztah všechny tematické celky, kdy se žák učí pracovat jak s technickými 

prostředky, tak s informacemi. Žák si uvědomuje, že informace je zboží se všemi důsledky a dopady 

na společnost. Obecně platí, že žák se učí praktickým činnostem, které bude moci nabízet a uplatňovat 

v pracovním procesu. 

Informační a komunikační technologie 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. Důležitá je dovednost získávat a efektivně 

využívat informace z různých zdrojů a schopnost používat výpočetní techniku při řešení situací 

v praktickém životě. 

Mezipředmětové vztahy 

Výuka předmětu úvod do výpočetní techniky navazuje a je provázána s vědomostmi a dovednostmi 

získanými v dalších předmětech jako je český jazyk, matematika, občanská nauka, ekonomika, úvod 

do výpočetní techniky a grafika na počítači. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

MS PowerPoint, prezentační nástroj 

Základ tvorby prezentace 

MS Word, textový editor 

Základní editace textu 

Tabulka a grafy ve Wordu 

Grafika ve Wordu 

Makra 
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MS Excel, tabulkový procesor 

Základní operace s buňkami 

Grafy 

Úvod k LibreOffice 

LibreOffice Calc, tabulkový kalkulátor 

LibreOffice Impress, prezentace 

LibreOffice Draw, kreslící program  

E-mailový klient 

Webový klient 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- je si vědom rozsahu použití aplikace, jeho 

využití; 

- rozpozná základní vývojové prostředí; 

- spustí aplikaci; 

 

MS PowerPoint, prezentační nástroj 

Úvod k aplikaci 

- možnosti prezentace 

- vývojové prostředí 

- přehled panelů nabídek 

- princip snímků 

 

 

- orientuje se v daném prostředí; 

- ovládá základní funkce, panely nástrojů; 

- vytvoří samostatně návrh vlastní prezentace; 

- umí vhodně upravit jednotlivé objekty 

v aplikaci; 

- využívá maximálních prostředků pro tvorbu 

prezentací; 

- dokáže využít možnosti prezentace k dalším 

účelům. 

 

Základ tvorby prezentace 

Základní rozvržení obrazovky 

- nový snímek 

- soubor, vložit 

- vzhled a rozvržení snímku 

- zadávání textu, grafických objektů 

- úprava snímků, písma 

- nastavení animací (efekty, časování) 

- prezentace 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- má přehled o dokumentu; 

- orientuje se v prostředí Word; 

- zná použití jednotlivých aplikačních 

prostředků pro tvorbu dokumentu; 

 

MS Word, textový editor 

Popis prostředí 

- struktura okna dokumentu 

- panely nástrojů 

- popis jednotlivých tlačítek 
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- aktivně se orientuje v terminologii 

jednotlivých prvků textového editoru; 

- umí aplikovat požadované prvky podle 

zadání; 

- snaží se iniciativně tvořit a navrhovat 

vlastní úpravy dokumentů; 

 

Základní editace textu 

Textový editor  

- jednotlivé nástroje/záložky 

- práce se soubory 

- nastavení stránky 

- vzhled stránky (okraje, formát stránky, 

záhlaví, zápatí, pravítko, tabulátory, 

sloupce) 

- psaní textu (velká, malá písmena, psaní 

speciálních znaků, mezer) 

- úprava a formátování písma (barva, 

velikost, zvýraznění, stínování) 

- odstavec (možnosti zarovnání, řádkování, 

odrážky, číslování) 

- styly 

- práce se schránkou (kopírování, vyjmutí 

a vložení dat do schránky) 

- pomocné funkce (opětovné akce, 

automatické opravy, pravopis) 

- korespondence (hlavní pojmy) 

 

 

- ovládá panely nástrojů; 

- zvládne jednotlivé nastavení parametrů pro 

tvorbu tabulky, grafu; 

- chápe základní parametry; 

- vhodně použije barev a jiných grafických 

nástrojů pro vhodnou úpravu; 

 

Tabulky a grafy ve Wordu 

Tvorba tabulky 

- předdefinované tabulky 

- vlastní návrh tabulky (počet sloupců, počet 

řádků, šířka, výška buněk) 

- způsoby ohraničení (čáry v tabulce, šířka, 

barvy) 

- editace textu v buňce tabulky 

- možnosti grafů 

- vzhled a úprava jednotlivých parametrů 

grafu 

 

 

- zná postupy pro vkládání obrázků, objektů 

do textu; 

- umí upravit velikosti, barvy, stínování, 

orientuje se v pojmech; 

 

Grafika ve Wordu 

Vkládání obrázků 

- kliparty (obrázky Wordu), objekty, tvary 

symboly Wordu, externí obrázky 

- trojrozměrné písmo (WordArt), iniciála 

- úpravy velikosti obrázků, barev 

- přemísťování obrázku 
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- ovládá panely nástrojů pro tvorbu maker; 

- umí makra používat a aplikovat. 

Makra 

- záznamy makra 

- spouštění makra 

 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- orientuje se v prostředí tabulkového editoru; 

- ví, jaké funkce mají jednotlivé panely 

nabídek; 

MS Excel, tabulkový procesor 

Úvod k tabulkovému kalkulátoru 

- popis prostředí 

- panely nástrojů 

- práce s listy 

 

 

- orientuje se v daném prostředí; 

- ovládá základní funkce, panely nástrojů; 

- vytvoří samostatně návrh; 

- umí vhodně upravit vzhled listu, tabulky, 

buňky; 

- rozumí použití vzorců pro dané operace, 

používá je; 

- dokáže využít propojenosti s textovým 

editorem; 

Základní operace s buňkami 

- typy buněk 

- pohyb po buňkách 

- zadávání dat do jednotlivých buněk 

- grafická úprava buněk, obsahu buňky 

- formátování buněk 

- vzorce (jejich tvorba, úprava) 

- výpočty vzorců 

- absolutní a relativní adresování 

- funkce pro další zpracování (propojení 

s Wordem, tisk) 

- makra 

- filtry 

 

 

- umí zadávat parametry pro vznik grafu; 

- vhodně vybere typ grafu k určitým 

tématům; 

- má estetické cítění. 

Grafy 

Vytváření a práce s nimi 

- tvorba grafu 

- úprava grafu (změna typu grafu, formátu 

mřížky, datové řady) 

- grafické objekty (vládání, práce s nimi) 
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4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- má přehled o dokumentu; 

- orientuje se v prostředí textového editoru 

z předchozí zkušenosti s MS Word; 

- zná použití jednotlivých aplikačních 

prostředků pro tvorbu dokumentu; 

Úvod k LibreOffice 

Popis kancelářského balíku 

- srovnání s MS Office (placená verze 

kancelářského balíku x volně dostupná 

verze) 

   -   umí rozeznat rozdíly mezi jednotlivými 

textovými editory; 

LibreOffice Writer – textový editor 

- popis prostředí 

- jednotlivé aplikace (obdoba Word) 

 

- chápe zpracování informací v podobě 

tabulkového procesoru; 

- ovládá základní vzorce a rozumí jejich 

funkci; 

- vytvoří návrh pro vhodné grafické či 

tabulkové znázornění dat; 

 

LibreOffice Calc – tabulkový kalkulátor 

- tvorba tabulek 

- grafy (nahrazuje Excel) 

 

- umí základní použití nabídkových panelů ze 

zkušenosti s MS PowerPointem; 

- má rozšířené dovednosti; 

 

LibreOffice Impress – prezentace 

- šablony 

- animační efekty (nahrazuje PowerPoint) 

 

 

- rozpozná základní pojmy v grafice; 

- umí použít panel nástrojů pro tvorbu 

grafických obrazců; 

- ví, jak použít barev, tvarů; 

 

LibreOffice Draw – kreslící program 

- práce s vektorovou grafikou 

- kreslení čar, ploch, různých geometrických 

tvarů 

 

 

- nakonfiguruje e-mailového klienta podle 

požadavků a potřeb; 

- nastaví účty pro komunikaci s poštovními 

servery; 

- nastaví filtrování a organizování zpráv; 

- archivuje a obnovuje data; 

 

E-mailový klient 

- práce s e-mailovým klientem 
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- nakonfiguruje webového klienta podle 

požadavků a potřeb; 

- nainstaluje a využívá certifikáty; 

- zabezpečí webový prohlížeč; 

- nadefinuje pravidla pro bezpečnou práci na 

internetu. 

 

Webový klient 

- práce s webovým klientem 
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6.15 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Počítačové sítě 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 192 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem je poskytnout žákovi základní znalosti a pojmy, které jsou nutné pro orientaci a práci 

s počítačovými sítěmi, jejich prvky a aplikací. Žák si uvědomí podstatu a upevní představu o možnosti 

komunikace prostřednictvím elektronické podoby, naučí se strukturu dat, diferenciální topologie sítí 

a jejich vlastnosti. Žák se obeznámí s konkrétními otázkami počítačových sítí a měl by být schopen 

orientovat se v oblasti informačních a komunikačních technologií, přenášení dat, struktury 

počítačových sítí, a vytvořit tak návrhy zapojení počítačových sítí podle požadovaných parametrů na 

jejich funkci. Tyto znalosti a dovednosti umožní žákovi rozvíjet logické myšlení, vést ho k uplatnění 

znalostí v oblasti informační technologie. 

Charakteristika učiva 

Předmět je zaměřen na znalost skladby, vybavení počítačů, síťových prvků, základních pravidel při 

sdílení dat a aplikaci jednotlivých sítí. Žák je veden k pochopení principu stavby počítačových sítí, 

jejich prvků a využití pro řešení daných problémů. Je schopen odhadnout požadavky a parametry pro 

uplatnění sítí a také zvládat jejich uspořádání, např. drobné úpravy, opravy. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žák získal a byl schopen odpovědně řešit hardwarové i softwarové 

problémy s ohledem na oblast autorských práv a využívání volných prostředků, získávání informací 

z více zdrojů a uměl rozlišit spolehlivé a nespolehlivé zdroje. Je si vědom svých kvalit, je sebekritický 

a uvědomuje si důsledky svých postupů. 

Výukové strategie 

Při výuce předmětu počítačové sítě je kladen důraz na porozumění a následnou aplikaci probíraného 

tématu. Žák musí nejprve pochopit základní principy a musí být schopen orientovat se ve výpočetních 

systémech, síťových prvcích. Prezentovány jsou jednotlivé součástky a komponenty síťových prvků, 

jejich srovnání po kvalitativní stránce, i po ekonomické. 
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Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáka je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy. Klasifikace probíhá převážně 

formou písemného či ústního zkoušení. Nejčastější jsou písemné práce, při kterých je ověřováno, zda 

žák zvládl dané téma a naučil se správným logickým postupům. Při těchto formách zkoušení prokazuje 

žák své teoretické znalosti. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace týkající se počítačových sítí a jejich prvků, 

využívá informace z internetu a jiných dostupných zdrojů, zná možnosti svého dalšího vzdělávání ve 

svém oboru. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák porozumí zadání úkolu, získává informace pro postupy a formy práce s počítači. Při řešení úkolů 

uplatňuje různé způsoby řešení, pracuje samostatně, popřípadě spolupracuje se spolužáky. 

Komunikativní kompetence 

Žák se učí jednat a orientovat na obchodním trhu, sjednávat a zvýhodňovat poptávky o předmětech 

svého vzdělávání. Diskutuje při hodnocení a řešení jednotlivých otázek tématu s ostatními spolužáky 

i s pedagogem. 

Personální a sociální kompetence 

Žák si stanovuje cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek. Reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze 

strany jiných lidí, přijímá radu i kritiku. Uznává autoritu nadřízených, pracuje samostatně i v týmu. 

Podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností. Přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu. Dodržuje 

zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (zná nejdůležitější zákony a normy týkající se 

informačních a komunikačních technologií, respektuje práva k vlastnictví při využívání softwaru). 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání. Uvědomuje si význam 

celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám. 

Matematické kompetence 

Žák používá pojmy kvantifikujícího charakteru, čte různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, 

diagramy, schémata apod.). 
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Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, 

které souvisí s aplikací počítačových sítí. Pracuje s běžným základním a aplikačním programovým 

vybavením. Učí se používat nové aplikace, získává informace pomocí komunikačních prostředků. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Žák je podněcován k aktivitě a diskusím nad určitým problémem, k hraní rolí. Při výuce se naučí 

správnému využívání moderních komunikačních prostředků, zpracování a prezentaci projektů 

v souladu se společenskými normami. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka v tomto předmětu vede žáka k logickému chování při používání prostředků informačních 

technologií vzhledem k ekologickému myšlení. 

Člověk a svět práce 

K tomuto tématu mají vztah všechny tematické celky, kdy se žák učí pracovat jak s technickými 

prostředky, tak s informacemi. Žák si uvědomuje, že informace je zboží se všemi důsledky a dopady 

na společnost. Obecně platí, že žák se učí praktickým činnostem, které bude moci nabízet a uplatňovat 

v pracovním procesu. 

Informační a komunikační technologie 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. Důležitá je dovednost získávat a efektivně 

využívat informace z různých zdrojů a schopnost používat výpočetní techniku při řešení situací 

v praktickém životě. 

Mezipředmětové vztahy 

Výuka předmětu počítačové sítě je provázána s vědomostmi a dovednostmi získanými i v dalších 

předmětech jako je český jazyk, estetické vzdělávání, matematika, občanská nauka, ekonomika a úvod 

do výpočetní techniky. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Úvod do počítačových sítí 

Přenos dat 

Pasivní prvky sítí 

Přenosová média 

Aktivní prvky sítí 

Architektura sítí 
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Topologie sítí 

Typy síťových protokolů 

Připojení počítače k lokální síti 

Návrh a realizace jednoduché sítě 

Připojení k síti internet 

 Bezdrátové technologie 

 Bezpečnost v počítačových sítích 

 Diagnostika počítačové sítě 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- orientuje se v základních pojmech při 

přenosu dat; 

 

Úvod do počítačových sítí 

- historie 

- základní pojmy počítačových sítí 

 

- zná a snaží se zacházet s přenosovými daty 

podle nejbezpečnějšího uvážení; 

- ví, jaké jsou základní požadavky, jednotky 

k přenosu dat; 

- má přehled o jednotlivých technických 

prostředcích; 

- při negativních vlivech přenosu dat se snaží 

tyto prvky eliminovat; 

 

Přenos dat 

- sdílení dat 

- formáty dat 

- přenosy dat, organizace přenosů dat, 

prostředky pro přenos 

 

 

- rozeznává typy kabelových vedení a jejich 

parametry; 

- zvolí použití pasivních prvků dle daných 

podmínek; 

- zrealizuje jednoduchou strukturovanou 

kabeláž (typu TP). 

 

Pasivní prvky sítí 

- kabeláž, konektory, jejich typy, parametry, 

přenosové vlastnosti 

 

  



145 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- orientuje se na trhu a dokáže rozlišit 

nejvhodněji zvolené zařízení podle kvality, 

záznamové velikosti, ceny; 

 

Přenosová média 

- přenosová média síťové karty, kabely 

- bezpečnost a ochrana dat při přenosu 

 

 

- zná použití jednotlivých prostředků 

k zapojení do počítačových sítí; 

- rozlišuje aktivní prvky podle jejich 

základních funkcí; 

- nakonfiguruje základní parametry zařízení 

(IP adresa, hesla aj.); 

 

Aktivní prvky sítí 

- síťové prvky (směrovač, router, switch, 

brána, modem, síťová karta) 

- Wi-Fi 

 

 

- má přehled o typech sítí; 

- orientuje se v uvedených parametrech, které 

jednotlivé sítě zajišťují; 

- zná použití sítí podle rozlohy; 

 

Architektura sítí 

- struktura PC sítí 

- typy sítí podle velikosti (Lan, Man, Wan, 

Pan) 

 

 

- dokáže prakticky použít síťová zařízení 

k zapojení do sítě; 

- rozpozná rozdíl v koncepci sítí zapojení sítě, 

jednotlivé komponenty, které jsou zapojeny 

v síti; 

 

Topologie sítí 

- topologie sítí Lan (sběrnicová, hvězdicová, 

kruhová, stromová) 

- konstrukce sítí 

- koncepce sítí (server klient, peer to peer) 

 

 

- zná typy síťových protokolů, jednotlivé 

vrstvy; 

- orientuje se v pojmech a dokáže je vysvětlit. 

 

Typy síťových protokolů 

- síťové protokoly 

- vrstvy (aplikační, transportní, relační, 

fyzická, linková, síťová, prezentační), 

referenční modely (ISO/OSI, TPC/IP) 
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4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- zná podstatu počítačových sítí; 

- orientuje se v rozdílech operačních systémů; 

- využívá síťové služby operačního systému; 

- nakonfiguruje parametry počítače pro práci 

v síti (IP adresa, maska, DHCP, DNS); 

- orientuje se v IP adresaci počítačových sítí; 

- používá funkce DHCP, NAT; 

 

Připojení počítače k lokální síti 

- síťové operační systémy (typy) 

- adresace v síti 

 

 

- zrealizuje jednoduchou síť s využitím 

aktivních a pasivních prvků; 

- nakonfiguruje síťový server; 

 

Návrh a realizace jednoduché sítě 

 

- zrealizuje připojení k internetu různými 

způsoby; 

- nastaví parametry pro připojení k internetu; 

Připojení k síti internet 

- modem, DSL, WIFI aj. 

 

- klasifikuje zařízení bezdrátových 

technologií; 

- aplikuje principy zabezpečení sítí; 

- nakonfiguruje bezdrátové zařízení; 

- orientuje se v principu a významu routování 

mezi sítěmi; 

 

Bezdrátové technologie 

- WIFI, BT aj. 

- routování mezi sítěmi 

 

- je si vědom nutných požadavků pro přístup 

do sítě; 

- zná základní způsoby napadení sítí 

a orientuje se v principech obrany; 

- navrhne vhodné zabezpečení počítačové 

sítě; 

- ochrání síť vhodnými prostředky; 

 

Bezpečnost v počítačových sítích 

- přístupová práva 

- administrátorská a uživatelská práva, hesla 

- zabezpečení sítě 

- ochranné prostředky 
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- identifikuje závadu v síti vhodným 

postupem; 

- konzultuje problémy s technickou 

podporou; 

- odstraní běžné závady v síti. 

 

Diagnostika počítačové sítě 
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6.16 OPERAČNÍ SYSTÉMY 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Operační systémy 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 192 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout žákovi základní znalosti v oblasti informační technologie, které jsou 

nezbytné pro každého občana. Tento předmět vede žáky k tomu, aby byli schopni pracovat 

s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu 

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

a občanském životě. Žáci si v rámci předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, 

naučí se pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, vyhledávat 

a zpracovávat informace, komunikovat pomocí internetu, ale i pracovat s dalšími prostředky 

informačních a komunikačních technologií. 

Charakteristika učiva 

Žák si osvojí základní pojmy v oblasti IT. Získá znalosti ve správě operačních systémů Windows 

a Linux. Výuka předmětu operační systémy navazuje a je provázána s vědomostmi a dovednostmi 

získanými v dalších předmětech, a to zejména: matematika, počítačové sítě a úvod do výpočetní 

techniky. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žák získal odpovědný vztah k tvořivým estetickým hodnotám a snažil se je 

vytvářet k dobru společnosti. Žák získané hodnoty umí používat v různých životních situacích 

(v dalším studiu, v osobním životě, v budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Věří si a zná vlastní 

schopnosti, uznává důležitost estetického cítění pro život. 

Výukové strategie 

Při výuce je kladen důraz na porozumění probíraného tématu. Významným prvkem efektivní práce je 

pro předmět operační systémy samostatné řešení domácích úkolů a procvičování, kde si žák ověřuje 

správné pochopení probírané látky a upevňuje získané znalosti a dovednosti. Při výuce je rovněž 

užíváno vhodných pomůcek – internetu, učebnice a počítače. 
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Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáka je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy. Základem pro hodnocení je 

průběžná klasifikace. Klasifikace probíhá formou písemného nebo ústního zkoušení. Nejčastěji 

používané jsou písemné práce, při kterých je ověřováno, zda žák zvládl dané téma a naučil se 

správným logickým postupům. Dvakrát za ročník jsou zadány srovnávací písemné práce, které 

porovnávají zvládnutí učiva v konkurenci s ostatními žáky ve třídě. Při těchto formách zkoušení 

prokazují žáci své teoretické znalosti. Doplňujícím prvkem je hodnocení samostatné práce žáka – jeho 

domácí práce a aktivní přístup k výuce. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních 

a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným 

SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. Tím, že 

mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové poznámky, 

které jim pak pomohou při praktické práci s technikou. 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že 

v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, 

které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více. Vyučující je v roli konzultanta – 

žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce.  

Komunikativní kompetence 

Žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají 

prostřednictvím elektronické pošty. Při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma 

vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.). 

Personální a sociální kompetence 

Při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, 

rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. Žáci jsou přizváni k hodnocení prací – 

žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni 

k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný. 
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Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony tím, že je musí dodržovat. 

Při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se 

mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou. Žáci mohou využít 

ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst. Cílevědomě a zodpovědně se 

rozhodují o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření. Rozvíjí svůj osobní i odborný 

potenciál, rozpoznávají a využívají příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě. Uplatňují 

iniciativu a tvořivost, vítají a podporují inovace. Získávají a kriticky vyhodnocují informace 

o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívají dostupné zdroje a informace při plánování 

a realizaci aktivit. 

Matematické kompetence 

Žák umí pracovat v oblasti dvojkové soustavy, osmičkové a šestnáctkové soustavy. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. 

Pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením. Učí se používat nové aplikace, 

získává informace pomocí komunikačních prostředků. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. Žák je stimulován k aktivitě a k diskusím 

nad konkrétními úlohami z praxe. Odborné vzdělávání vede k výchově žáka k dovednostem a zásadám 

estetického cítění. 

Člověk a životní prostředí 

Žák si uvědomuje plně rizika likvidace staré výpočetní techniky, jednotlivých hardwarových 

komponentů, likvidace spotřebního materiálu jako jsou prázdné náplně a tonery do tiskáren. 

Člověk a svět práce 

Žák se naučí orientovat v programovém vybavení výpočetní techniky, vybírat vhodný software 

k daným činnostem. Seznámí se s možnostmi uplatnění svých schopností a správného nasazení 

výpočetní techniky v oblasti DTP. 
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Informační a komunikační technologie 

V předmětu operační systémy je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat výpočetní techniku 

a software při řešení zadané práce ve správě operačních systémů Windows a Linux. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Výuka předmětu operační systémy 

je provázána s vědomostmi a dovednostmi získanými v předmětech český jazyk, matematika, 

technická angličtina a úvod do výpočetní techniky. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Informatika jako vědní obor 

Software 

Základy operačního systému 

Teorie běhu operačního systému 

Souborový systém 

Operační systém Microsoft Windows 

Systém souborů ve Windows 

Příkazový řádek ve Windows 

Prostředí z hlediska uživatele v systému Windows 

Virtualizace 

Operační systém Microsoft Windows Server 

Operační systém Linux 

Systém souborů v Linuxu 

Příkazový řádek v Linuxu 

Prostředí z hlediska uživatele v systému Linux 

Informační právo 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, 

relevanci a informace; 

- využívá zdroje informací v klasické 

i digitální podobě; 

Informatika jako vědní obor 

- pojem informace a data 

- binární (dvojková) soustava 

- oktální (osmičková) soustava 

- šestnáctková (hexadecimální) soustava 

- kódovaní znaků 

- jednotky informace 
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- chápe pojem software 

- má přehled o základní rozdělení SW 

- ovládá instalovat několik různých SW do 

počítače 

- seznamuje se s typy licencí SW; 

Software 

- vymezení pojmu software, počítačový 

program, počítačová data 

- základní rozdělení softwaru 

- instalace několik různých SW v praxi 

- typy softwaru podle licenčních podmínek 

 

 

- má základní přehled o historii operačního 

systému a jejich HW; 

- chápe podstatu operačního systému a jeho 

základní potřebu; 

- má přehled o existenci různých verzích 

operačních systémů; 

 

Základy operačního systému 

- pojmy a zkratky 

- historie operačního systému 

- definice operačního systému 

- struktura operačního systému 

- přehled různých verzí operačních systémů 

 

 

- chápe průběh spouštění operačního 

systému; 

- rozeznává poruchy zavádění operačního 

systému; 

- rozumí problémům operačního systému při 

nesprávném ukončení běhu; 

- rozumí organizaci prostředků počítače 

pomocí operačního systému; 

 

Teorie běhu operačního systému 

- zavádění operačního systému – BIOS 

- startování operačního systému z disku 

- MBR, SBR 

- startování operačního systému ze sítě 

- více operačních systémů na jednom 

počítači 

- poruchy při spouštění operačního systému 

- multitasking, přístup k HW, ovladače 

 

 

- rozumí způsobu uložení dat 

v hierarchickém souborovém systému; 

- orientuje se v názvech a příponách 

souborů; 

- využívá atributy a práva souborů a složek; 

- nastavuje atributy a práva. 

 

Souborový systém 

- pevný disk a ostatní média 

- diskové oddíly 

- hierarchický souborový systém 

(filesystem) 

- struktura souborového systému 

- adresáře, cesta k souboru 

- názvy, atributy, práva 

- názvy a přípony 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- uvádí všechny systémy ve vývoji od 

založení systému až dodnes; 

- seznámí se se systémem a ovládá základní 

funkci a nastavení systému; 

- řeší problémy ve funkci; 

- ovládá komunikovat se systémem 

v grafickém uživatelském rozhraní; 

- využívá efektivně Windows a jeho 

komponenty; 

- správně instaluje a nastavuje Windows 

včetně instalace periférií a ovladačů; 

- nastavuje a využívá síťové služby; 

- instaluje a nastavuje aplikační software; 

- provádí běžnou údržbu Windows a FS; 

- orientuje se v antivirové problematice, 

otázkách bezpečnosti a zálohování dat; 

- využívá nápovědu Windows; 

- spravuje aplikaci REGEDIT; 

- diagnostikuje problémy OS; 

- hledá a nachází potřebné informace 

k řešení poruch a využívá je k vlastnímu 

řešení; 

 

Operační systém Microsoft Windows 

- úvod do systému 

- historie a vývoj systému 

- základní charakteristika 

- seznámení se systémem 

- funkce a nastavení systému 

- komponenty Windows a jejich využití 

- instalace systému Windows 

- nastavení systému včetně ovladačů 

- nastavení a použití síťových služeb OS 

(DHCP, DNS, FTP, http, file server, print 

server, SMTP server) 

- běžný provoz a údržba OS včetně FS 

- práce s nápovědou 

- bezpečnost, práva, antivirová problematika 

- zálohování dat 

- registr 

- poruchy systému Windows 

- poruchy způsobené uživateli 

- snížení rychlosti, potíže s disky a daty 

- potíže s právy a spouštěním aplikací 

- BSOD 

- hledání informací a řešení problémů 

 

- uvádí všechny systémy ve vývoji od 

založení systému až dodnes; 

- rozdělí typy do skupin; 

 

Systém souborů ve Windows 

- historie, vývoj, typy 

- jeho struktura a funkce 

 

 

- využívá příkazový řádek v současné verzi 

Windows; 

- spravuje soubory a adresáře; 

- napíše základní příkazy; 

- ovládá vytváření skriptů; 

- napíše a využije dávkový soubor; 

- využívá dostupnou nápovědu a dovede 

najít další potřebné informace; 

Příkazový řádek ve Windows 

- příkazový řádek MS-DOS a Windows 

- příkazy použitelné v současných Windows 

- práce se soubory 

- práce s adresáři 

- příkazy při práci se sítí 

- komunikace se sítí 

- skripty 

- dávkové soubory BAT a CMD 

- práce s nápovědou 
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- nastavuje práva; 

- využívá informace o různých uživatelích 

a různých právech; 

- ovládá vyměňovat informace v síti; 

- zná sdílení souborů; 

 

Prostředí z hlediska uživatele v systému 

Windows 

- typy uživatelů a jejich práva 

- tisk v síti 

- sdílení souborů 

 

4. ročník 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- ovládá vytvářet virtuální disky; 

- dokáže instalovat a konfigurovat OS 

v režimu virtualizace; 

Virtualizace 

- úvod do virtualizace 

- program podporující virtualizace 

- instalace OS v režimu virtualizace 

- konfigurace OS v režimu virtualizace 

 

 

- má základní přehled o serverovém OS 

Windows; 

- má položeny základy spravování Windows 

Server; 

- ovládá základní síťové služby. 

Operační systém Windows Server 

- seznámení se systémem 

- správa síťových služeb 

- nejpoužívanější nástroje 

 

 

- uvádí všechny systémy ve vývoji od 

založení systému až dodnes; 

- seznámí se systémem a ovládá základní 

funkci a nastavení systému; 

- řeší problémy ve funkci; 

- ovládá komunikovat se systémem 

v grafickém uživatelském rozhraní; 

- využívá efektivně Linux a jeho 

komponenty; 

- správně instaluje a nastavuje Linux; 

- nastavuje a využívá síťové služby; 

- instaluje a nastavuje aplikační software; 

- orientuje se v antivirové problematice, 

otázkách bezpečnosti a zálohování dat; 

- využívá nápovědu Linux; 

- hledá a nachází potřebné informace 

k řešení poruch a využívá je k vlastnímu 

řešení; 

Operační systém Linux 

- úvod do systému 

- historie a vývoj systému 

- základní charakteristika 

- seznámení se systémem  

- funkce a nastavení systému 

- komponenty Linuxu a jejich využití 

- instalace systému Live Linux 

- instalace systému Linux s GUI 

- nastavení systému 

- nastavení a použití síťových služeb 

- práce s nápovědou 

- bezpečnost, práva, antivirová problematika 

- zálohování dat 

- hledání informací a řešení problémů 
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- uvádí všechny systémy ve vývoji od 

založení systému až dodnes; 

- rozdělí typy do skupin; 

 

Systém souborů v Linuxu 

- historie, vývoj, typy 

- jeho struktura a funkce 

 

- využívá příkazový řádek v současné verzi 

Linux; 

- spravuje soubory a adresáře; 

- napíše základní příkazy; 

- využívá dostupnou nápovědu a dovede 

najít další potřebné informace; 

 

Příkazový řádek v Linuxu 

- příkazy použitelné v současných OS Linux 

- práce se soubory a s adresáři 

- příkazy při práci se sítí 

- skripty 

- práce s nápovědou 

 

 

- nastavuje práva; 

- využívá informace o různých uživatelích 

a různých právech; 

- ovládá vyměňovat informace v síti; 

- zná sdílení souborů; 

 

Prostředí z hlediska uživatele v systému 

Linux 

- typy uživatelů a jejich práva 

- tisk v síti 

- sdílení souborů 

 

 

- seznamuje se s právy; 

- chápe, jak funguje licence SW; 

- chápe trestné činy v oblasti IT. 

 

Informační právo 

- autorská práva 

- licence, licencování software 

- právní zodpovědnost 

- druhy SW: demo, freeware, shareware 

- licence open-source  

- nejpoužívanější nástroje 
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6.17 GRAFIKA NA POČÍTAČI 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Grafika na počítači 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 189 (D126, z toho P63) 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu je, že žák získá praktické vědomosti, dovednosti a zkušenosti při aplikaci grafických 

programů a učí se používat tyto aplikace k samostatnému řešení úkolů. Získá teoretické i praktické 

zkušenosti v oblasti digitální fotografie i filmu, je schopen digitálně upravit výsledný obrázek či 

fotografii a vytvořit film, včetně efektů a střihových kompozic. Dovede vytvořit návrh interiéru 

i exteriéru v grafické aplikaci CAD 3D a vytisknout 3D modely pomocí 3D tiskárny. 

Charakteristika učiva 

Výuka předmětu grafika na počítači navazuje a je provázána s vědomostmi a dovednostmi získanými 

v dalších předmětech informačních technologií. Obsahový okruh poskytuje žákovi základní vědomosti 

o digitální fotografické a filmové technice, jejím dalším zpracování pomocí výpočetní techniky 

a modelování pomocí programu CAD 3D. Vede je k získání dovedností při používání této techniky. 

Charakter okruhu je teoreticko-praktický. Část zaměřená na teorii se zabývá základními pojmy 

v oblasti fotografické a filmové techniky. V oblasti počítačové grafiky přispívá k estetickému cítění 

žáka. V praktické části se žák učí aktivně používat digitální fotografickou techniku a videozáznam, 

práci s vhodnými programy pro zpracování záznamu, vytvoření modelu CAD 3D a vytištění 3D 

modelu pomocí 3D tiskárny. Témata jsou úzce provázána s vhodnými standardními situacemi. Výuka 

je vhodně doplňována exkurzemi, výstavami dle aktuální nabídky. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žák získal odpovědný vztah k tvořivým estetickým hodnotám a snažil se je 

vytvářet k dobru společnosti. Žák umí používat digitální záznamovou techniku a grafické programy 

v různých životních situacích (v dalším studiu, v osobním životě, v budoucím zaměstnání, volném čase 

apod.). Věří si a zná vlastní schopnosti, uznává důležitost estetického cítění pro život. 
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Výukové strategie 

Při výuce je kladen důraz na porozumění probíraného tématu. Učitel názorně předvádí pomocí data 

projektoru ovládání programů a názorné ukázky. Významným prvkem efektivní práce je také 

samostatné řešení domácích úkolů a procvičování, kde si žák ověřuje správné pochopení probírané 

látky a upevňuje získané znalosti a dovednosti. Při výuce je rovněž užíváno vhodných pomůcek – 

internetu, různých bitmapových a vektorových grafických programů a program pro zpracování 

a tvorbu digitálního videa. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáka je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy. Základem pro hodnocení je 

průběžná klasifikace. Klasifikace probíhá formou písemného nebo ústního zkoušení. Nejčastěji jsou 

zadávány samostatné práce, při kterých je ověřováno, zda žák zvládl dané téma a naučil se správným 

logickým postupům. Doplňujícím prvkem je hodnocení samostatné práce žáka – jeho domácí práce a 

aktivní přístup k výuce. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák umí efektivně zpracovávat zadané úkoly týkající se grafických zadání, využívá ke svému učení 

své zápisky z hodin a návody k používání grafických programů a zná možnosti svého dalšího 

vzdělávání ve svém oboru. Pomocí internetu je schopen vyhledat rozšiřující informace k probíraným 

tématům a zpracovávat je. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák porozumí zadání úkolu, získá informace pro řešení grafického zadání úkolu a porozumí ovládání 

hardwaru a softwaru. Při řešení úkolů uplatňuje své znalosti a dovednosti, pracuje samostatně, 

spolupracuje se svými spolužáky, pokud se jedná o týmovou práci. 

Komunikativní kompetence 

Žák se přesně vyjadřuje, obhajuje svůj názor a komunikuje s okolím. 

Personální a sociální kompetence 

Žák je schopen hodnotit výsledky své práce a přijímat radu od druhých, plní zodpovědně zadané 

úkoly. Respektuje schopnosti ostatních žáků. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák chápe předmět jako součást svých dovedností, estetického cítění a zná jeho přínos v ostatních 

oblastech lidské činnosti. 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák využívá softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce. 

Matematické kompetence 

Žák aplikuje matematické postupy a geometrické průměty při řešení praktických grafických úkolů.  

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák ve výuce využívá výpočetní techniku, aplikační i výukový software ke zvýšení efektivnosti své 

práce. Respektuje práva k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru a šetrně pracuje s elektronikou 

a výpočetní technikou. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. Žák je stimulován k aktivitě a k diskusím 

nad konkrétními úlohami z praxe. Odborné vzdělávání vede k výchově žáka k dovednostem a zásadám 

estetického cítění. 

Člověk a životní prostředí 

Uvědomuje si plně rizika likvidace staré výpočetní techniky, jednotlivých hardwarových komponentů, 

likvidace spotřebního materiálu, jako jsou prázdné náplně a tonery do tiskáren. 

Člověk a svět práce 

Žák se naučí orientovat v programovém vybavení výpočetní techniky, vybírat vhodný software 

k daným činnostem. Seznámí se možnostmi uplatnění svých schopností a správného nasazení 

výpočetní techniky v oblasti grafické tvorby DTP a digitálního zpracování obrázků a filmu. 

Informační a komunikační technologie 

V předmětu grafika na počítači je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat výpočetní techniku 

a grafický software, při řešení zadané grafické práce a digitální filmové tvorby v oblastech prezentace 

a umění. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Výuka předmětu je provázána 

s vědomostmi a dovednostmi získanými v dalších předmětech jako je úvod do výpočetní techniky 

a aplikace na počítači. 
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Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Úvod, co vše je počítačová grafika 

Teorie barev a kompozice 

Malování rastrových obrázků 

Malování vektorových obrázků 

Získávání, snímání, upravování a archivování digitálních snímků 

Vytváření koláží 

Animování obrázků 

Tvorba a čtení PDF souborů 

Tvorba vlastního grafického návrhu 

Základy filmové tvorby, historie 

Základy digitálního videa 

Seznámení se softwarem pro digitální střih videa 

Filmová skladba – námět, scénář, střih 

Zásady elektronického video střihu 

Základní digitální filmové efekty 

Převody datových formátů 

Tvorba vlastního videa, kompozice, střih a výstup na DVD 

Základy CAD 

Seznámení se softwarem CAD pro tvorbu 3D modelů a výkresů 

Grafické prostředí softwaru CAD pro tvorbu 3D modelů a výkresů 

Objekty v CAD 

Nástroje v CAD 

Seznámení se softwarem CAD pro tvorbu návrhu bytového interiéru 

Grafické prostředí softwaru CAD pro tvorbu návrhu bytového interiéru 

3D tiskárna 

Projekt v CAD pro tvorbu 3D modelů a výkresů 

Projekt v CAD pro tvorbu návrhu bytového interiéru 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník 

Vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- popíše význam a použití grafiky; 

- chápe její vývoj až po dnešní dobu; 

- chápe grafický výstup v praxi; 

 

Úvod, co vše je počítačová grafika 

- základy počítačové grafiky 

- historický vývoj 

- uplatnění 
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- zná základní stavbu barev, její hloubku; 

- druhy obrázků v grafice; 

- zná míchání barev; 

- zná, jak se skládají jednotlivé barvy; 

Teorie barev a kompozice 

- teorie barev 

- rozlišení obrázků 

- druhy obrázků 

- míchání barev 

- průhlednost 

- barevná kompozice a vhodnost 

 

 

- umí nakreslit rastrový obrázek; 

- popíše složení rastrového obrázku; 

- popíše jeho nevýhody a výhody; 

Malování rastrových obrázků 

- programy pro rastrové obrázky 

- rozdělení a vhodnost programů pro tvorbu 

rastrových obrázků 

- ovládání programu pro rastrový obrázek 

 

 

- umí nakreslit vektorový obrázek; 

- popíše složení vektorového obrázku; 

- popíše jeho nevýhody a výhody; 

Malování vektorových obrázků 

- program pro vektorové obrázky 

- rozdělení a vhodnost programů pro tvorbu 

vektorových obrázků 

- ovládání programu pro vektorový obrázek 

 

 

 

- umí zhotovit a zpracovat digitální snímek; 

- zná možnosti digitálního snímku; 

- zná kompozici, hloubku ostrosti a čas 

uzávěrky; 

- zná typy fotoaparátů, popíše jejich výhody 

a nevýhody; 

 

Získávání, snímání, upravování 

a archivování digitálních snímků 

- formát snímku, výřez, kompozice 

- teorie fotoaparátu 

- teorie fotografování 

 

 

- umí vytvářet koláže snímků; 

- umí použít vrstvy a jejich úpravy; 

- ví, co je koláž snímku; 

- umí samostatně vytvořit grafický DTP 

obrázek s použitím vrstev a efektových 

technik; 

 

Vytváření koláží 

- vrstvy, práce s vrstvami 

- koláže obrázků 

- nadpisy 

 

- zná význam pohybu obrázku; 

- umí animovat obrázek; 

- vytvoří vlastní animovaný obrázek; 

Animování obrázků 

- druhy animací 

- rozfázovaný pohyb 

- vlastní animace 
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- zná přednosti dokumentů PDF; 

- popíše jejich výhody a význam; 

Tvorba a čtení PDF souborů 

- co je to PDF, výhody a význam PDF 

- programy pro PDF 

 

 

- vytvoří vlastní grafický návrh, dle 

zvoleného námětu; 

- prezentuje svou práci; 

- samostatně vytvoří závěrečnou grafickou 

práci DTP. 

 

Tvorba vlastního grafického návrhu 

- návrh obrázku 

- volba grafiky 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- zná historii vzniku filmu a jeho základy až 

po dnešní dobu; 

Základy filmové tvorby, historie 

- základy filmové tvorby 

- historie filmu 

 

 

- zná prostředky a možnosti digitálního 

zpracování videa; 

- umí použít video kameru; 

 

Základy digitálního videa 

- kamera, typy 

- záznam, materiály 

 

 

- dokáže pracovat s programem pro digitální 

střih videa; 

- popíše jeho ovládací prvky; 

- umí importovat videonahrávky do počítače; 

- zná možnosti programu pro digitální střih 

videa; 

 

Seznámení se softwarem pro digitální střih 

videa 

- ovládání programu 

- práce s ovládacími prvky 

- import souborů 

- učební praxe (2 hodiny) 

 

- popíše význam filmové skladby, námětu, 

scénáře a realizaci filmu; 

- umí tvořit scénář filmu; 

- umí tvořit střih filmu; 

 

Filmová skladba – námět, scénář, střih 

- filmová skladba – námět, scénář, střih 

 

- učební praxe (2 hodiny) 

 

- zná význam střihu, časovou osu, sekvence; 

- umí provést titulky a nadpisy; 

- zvládá elektronický střih videa; 

Zásady elektronického video střihu 

- časová osa a význam 

- titulky a nadpisy 
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- učební praxe (2 hodiny) 

 

 

- ovládá digitální filmové efekty; 

- dokáže je vhodně použít; 

- vysvětlí jejich význam; 

Základní digitální filmové efekty 

- přechody scén 

- rozšířené digitální filmové efekty 

 

- učební praxe (2 hodiny) 

 

 

- dokáže převést datové soubory do jiných 

formátů s ohledem na následné použití; 

- importuje a exportuje data v aplikačním 

software; 

- zvládne práci s běžnými typy souborů: PDF, 

MP4 a další různé formáty; 

 

Převody datových formátů 

- převod souboru do jiných formátů 

- import a export dat 

 

- učební praxe (2 hodiny) 

 

 

 

- získá námět, napíše scénář a promyslí jej; 

- vytvoří kompletní film v týmové práci; 

 

Tvorba vlastního videa, kompozice, střih 

a výstup na DVD 

- vytvoření kompletního filmu 

 

- učební praxe (10 hodin) 

 

 

- zná základní principy CAD, popíše osy, 

značení, kótování, řezy a průřezy, výkresy 

a formáty; 

- umí základy technické kreslení 

- umí pracovat se základním ovládacím 

panelem; 

 

Základy CAD 

- výkresy 

- formáty 

- osy, řezy a průřezy 

- zásady 

- základy technické kreslení 

- kótování 

 

- učební praxe (13 hodin) 
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4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- popíše význam a funkci programu CAD pro 

tvorbu 3D modelů a výkresů; 

- popíše ostatní CAD programy; 

 

Seznámení se softwarem CAD pro tvorbu 

3D modelů a výkresů 

- funkce programu 

- ukázky dostupných programů CAD 

 

 

- zná rozdíl prostředí 2D a 3D, význam 

a použití v praxi; 

- ovládá šablonu projektu CAD; 

- umí pracovat se základním ovládacím 

panelem; 

- umí pracovat s rozšířeným ovládacím 

panelem; 

- samostatně vytvoří návrh 3D modelu a 3D 

výkresu; 

 

Grafické prostředí softwaru CAD pro 

tvorbu 3D modelů a výkresů 

- šablona projektu CAD 

- základní ovládací panel 

- rozšířený ovládací panel 

 

 

- učební praxe (3 hodiny) 

 

 

- dokáže modelovat jednoduché a složité 

objekty 3D v programu pro tvorbu 3D 

modelů a výkresů; 

 

Objekty v CAD 

- tvorba 3D modelů 

- tvorba 3D výkresů 

 

- učební praxe (3 hodiny) 

 

 

- umí použít nástroje v CAD; 

- umí vytvářet průniky těles, barvy 

a průhlednost objektů; 

- ovládá řezy tělesem; 

 

Nástroje v CAD 

- vyplňování 

- průniky tělesy 

- barvy 

- řezy 

- průhlednost 

 

- učební praxe (3 hodiny) 

 

 

 

- popíše význam a funkci programu CAD pro 

tvorbu návrhu bytového interiéru; 

- popíše ostatní CAD programy; 

 

Seznámení se softwarem CAD pro tvorbu 

návrhu bytového interiéru 

- funkce programu 

- ukázky dostupných programů CAD 

  



164 

 

 

 

- zná rozdíl prostředí 2D a 3D, význam 

a použití v praxi; 

- ovládá šablonu projektu CAD; 

- umí pracovat se základním ovládacím 

panelem; 

- umí pracovat s rozšířeným ovládacím 

panelem; 

- samostatně vytvoří návrh bytového 

interiéru; 

 

Grafické prostředí softwaru CAD pro 

tvorbu návrhu bytového interiéru 

- šablona projektu CAD 

- základní ovládací panel 

- rozšířený ovládací panel 

 

 

- učební praxe (3 hodiny) 

 

 

 

- popíše význam a funkci 3D tiskárny; 

- zná rozdíl různých materiálů pro 3D tisk 

- umí pracovat se základním ovládacím 

panelem; 

- umí nastavit 3D tiskárnu; 

- umí pracovat s programem pro tvorbu 3D 

modelu pro 3D tisk 

- dokáže spravovat údržbu 3D tiskárny; 

 

3D tiskárna 

- seznámení s 3D tiskárnou 

- druhy materiálů pro 3D tisk 

- příprava tiskárny pro tisk 3D modelu 

- ovládání tiskárny 

- tisk vlastních modelů 

- program pro tvorbu 3D modelu 

- údržba 3D tiskárny 

 

 

- učební praxe (7 hodin) 

 

 

 

- vytvoří vlastní CAD návrh dle zvoleného 

námětu; 

Projekt v CAD pro tvorbu 3D modelů 

a výkresů 

- závěrečná práce v programu CAD pro 

tvorbu 3D modelů a výkresů 

 

- učební praxe (7 hodin) 

 

 

 

- vytvoří vlastní CAD návrh dle zvoleného 

námětu; 

Projekt v CAD pro tvorbu návrhu bytového 

interiéru 

- závěrečná práce v programu CAD pro 

tvorbu návrhu bytového interiéru 

 

- učební praxe (4 hodiny) 
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6.18 ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVÁNÍ 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Elektronické publikování 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 33 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem je poskytnout žákovi základní znalosti a pojmy v oblasti elektronického publikování, které jsou 

nutné pro orientaci a práci s počítačem tak, 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. Cílem předmětu elektronického publikování je, aby žák získal teoretické 

i praktické zkušenosti v oblasti DTP, tvorby dokumentů, elektronického publikování a grafiky. Je 

schopen digitálně zpracovávat a vložit texty, obrázky, grafy, fotografie a vytvořit a prezentovat svou 

práci na internetu. Tyto znalosti a dovednosti umožní žákovi rozvíjet estetické cítění a logické myšlení, 

vést ho k uplatnění znalostí v oblasti publikování svých prací. 

Charakteristika učiva 

Cílem vzdělávání je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi. Žák porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí 

se na uživatelské úrovni používat vhodné programy pro elektronické publikování. Jedním ze stěžejních 

témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl 

efektivně pracovat s informacemi a komunikovat pomocí internetu. V předmětu elektronické 

publikování je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat výpočetní techniku a vhodný software 

při řešení zadané práce při publikování textů. Rozvíjí se tím mimo dovedností i tvůrčí činnost žáka. 

Výuka je vhodně doplňována exkurzemi, výstavami dle aktuální nabídky. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žák získal odpovědný vztah k tvořivým estetickým hodnotám a snažil se je 

vytvářet k dobru společnosti. Žák je umí používat v různých životních situacích (v dalším studiu, 

v osobním životě, v budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Věří si a zná vlastní schopnosti, 

uznává důležitost estetického cítění pro život. 
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Výukové strategie 

Při výuce je kladen důraz na porozumění probíranému tématu. Učitel názorně vysvětlí a na příkladech 

ukáže funkce, pravidla a principy elektronického publikování pomocí data projektoru. Významným 

prvkem efektivní práce je pro předmět elektronického publikování samostatné řešení prací a domácích 

úkolů, kde si žák ověřuje správné pochopení probírané látky a upevňuje získané znalosti a dovednosti. 

Při výuce je rovněž užíváno vhodných pomůcek – internetu, textových procesorů, grafických softwarů 

pro zpracování a tvorbu textů a elektronických publikací. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáka je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy. Základem pro hodnocení je 

průběžná klasifikace. Klasifikace probíhá formou písemného a ústního zkoušení. Nejčastěji jsou 

zadávány samostatné práce, při kterých je ověřováno, zda žák zvládl dané téma a naučil se správným 

logickým postupům. Doplňujícím prvkem je hodnocení samostatné práce žáka – jeho domácích prací 

a aktivního přístupu k výuce. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák umí efektivně zpracovávat zadané úkoly týkající se elektronického publikování, využívá ke svému 

učení své zápisky z hodin a návody k používání programů. Zná možnosti svého dalšího vzdělávání ve 

svém oboru. Pomocí internetu je schopen vyhledat rozšiřující informace k probíraným tématům 

a zpracovávat je. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák porozumí zadání úkolu, získá informace pro řešení grafického zadání úkolu a porozumí ovládání 

hardwaru a softwaru. Při řešení úkolů uplatňuje své znalosti a dovednosti, pracuje samostatně, 

spolupracuje se svými spolužáky, pokud se jedná o týmovou práci. 

Komunikativní kompetence 

Žák se přesně vyjadřuje, obhajuje svůj názor a komunikuje s okolím. 

Personální a sociální kompetence 

Žák je schopen hodnotit výsledky své práce a přijímat radu od druhých, plní zodpovědně zadané 

úkoly. Respektuje schopnosti ostatních žáků. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák chápe předmět jako součást svých dovedností, estetického cítění a zná jeho přínos v ostatních 

oblastech lidské činnosti. 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák využívá softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce. Dokáže 

samostatně vytvářet a publikovat své práce. 

Matematické kompetence 

Žák používá pojmy kvantifikujícího charakteru, čte různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, 

diagramy, schémata apod.). 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. 

Pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením. Učí se používat nové aplikace, 

získává informace pomocí komunikačních prostředků. Využívá výpočetní techniku ke zvýšení 

efektivnosti své práce. Respektuje práva k duševnímu vlastnictví při využívání software a šetrně 

pracuje s výpočetní technikou. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Žák je podněcován k aktivitě, diskusím nad určitým problémem. Při výuce se naučí správnému 

využívání moderních komunikačních prostředků, zpracování a prezentaci projektů v souladu se 

společenskými normami. Odborné vzdělávání vede k výchově žáka k dovednostem a zásadám 

etického a estetického cítění. 

Člověk a životní prostředí 

Žák si plně uvědomuje rizika likvidace staré výpočetní techniky, jednotlivých hardwarových 

komponentů, likvidace spotřebního materiálu, jako jsou prázdné náplně a tonery do tiskáren. Vnímá 

možnost snížit spotřebu kancelářského papíru pomocí elektronického publikování. 

Člověk a svět práce 

Žák se naučí orientovat v programovém vybavení výpočetní techniky, vybírat vhodný software 

k daným činnostem. Seznámí se možnostmi uplatnění svých schopností a správného nasazení 

výpočetní techniky v oblasti DTP. 

Informační a komunikační technologie 

V předmětu elektronické publikování je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat dostupné 

informace z internetu a použít vhodné programové prostředky pro zvolený druh práce. Orientovat se 

při řešení úkolu zadané práce. 
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Mezipředmětové vztahy 

Výuka předmětu navazuje a je provázána s vědomostmi a dovednostmi získanými v dalších 

předmětech. Jde o předměty úvod do výpočetní techniky, aplikace na počítači, grafika na počítači 

a databázové systémy. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Úvod do historie publikování od počátku knihtisku Gutenberga 

Teorie elektronického publikování 

Základy elektronického publikování 

Formy on-line elektronických dokumentů 

Formáty elektronických dokumentů 

Rozdíly mezi elektronickým a klasickým publikováním 

Nejistoty na straně příjemce a producenta 

Vlastní tvorba elektronická publikace 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

 

- zná historii knihtisku, význam knihy; 

Úvod do historie publikování od počátku 

knihtisku Gutenberga 

- historie tisku dokumentů a význam knihy 

 

 

- zná význam elektronické publikace, jeho 

použití v současné době a v budoucnosti; 

- ví, jak vzniká elektronická publikace; 

- zná jeho formy a využití; 

Teorie elektronického publikování 

- co se rozumí pojmem elektronické 

publikování 

- výklad pojmů a význam 

- formy publikování 

- využití a náplň 

 

 

- ví, co je potřeba pro vznik elektronické 

publikace; 

 

Základy elektronického publikování 

- tvorba dokumentu 

 

 

- zná, jaké jsou možnosti a programy pro 

vznik elektronických dokumentů; 

 

Formy on-line elektronických dokumentů 

- rozdělení podle významu 

- příklady 
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- seznámí se s vhodnými příklady na 

internetu; 

 

 

- zná různé formy programů ukázky, 

možnosti a použití prostředků pro 

elektronickou komunikaci; 

Formáty elektronických dokumentů 

- Word aj. 

- Post Script, HTML, XML, Portable aj. 

- Document Format PDF aj. 

- TEX, LATEX, PdfTEX, DocBook, Scribd, 

iPaper aj. 

 

 

 

- pochopí význam, přednost, nedostatky 

mezi elektronickým a klasickým 

publikováním; 

 

Rozdíly mezi elektronickým a klasickým 

publikováním 

- význam rozdílu 

 

 

- pochopí, že dokumenty lze editovat během 

času a měnit jejich význam, riziko 

nepravdy, nejistota tvrzení; 

- seznámí se s autorskými právy a s možností 

ochránit dokument pomocí elektronických 

podpisů nebo zakódováním; 

- zná pojem významu Public Relations, 

reklama, sponzoring; 

 

Nejistoty na straně příjemce a producenta 

- rizika při elektronickém publikování 

- ochrana dat 

- ochrana autorských práv 

- další možnosti ochrany 

- přežití v kyberprostoru 

- pojem být viděn, funkce reklamy 

a sponzorování 

 

 

- zná formy vytváření elektronické 

dokumentace v programu MS Word 

a editoru dokumentu pdf; 

- umí vytvořit svou elektronickou publikaci. 

 

Vlastní tvorba elektronické publikace 
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6.19 PROGRAMOVÁNÍ 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Programování 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 159 (D60, z toho P30) 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět programování připravuje žáky k tomu, aby byli schopni vytvářet užitečné, ale přitom 

jednoduché programy se snadným ovládáním, které využívají vlastností operačního systému, pod 

kterým pracují. Tento předmět je jen vstupní branou do problematiky programování a algoritmizace. 

Obecným cílem předmětu programování je naučit žáky základům programování ve vybraném 

programovacím jazyce a poskytnout jim průpravu pro kvalifikované ovládání počítače. 

Charakteristika učiva 

Žák si osvojí základní pojmy v oblasti programování. Získá znalosti v programovacím jazyce Java. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žák získal odpovědný vztah k tvořivým estetickým hodnotám a snažil se je 

vytvářet k dobru společnosti. Žák je umí používat v různých životních situacích (v dalším studiu, 

v osobním životě, v budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Věří si a zná vlastní schopnosti, 

uznává důležitost estetického cítění pro život. 

Výukové strategie 

Základem je názorná výuka doplněná prezentací s ukázkami vzorových příkladů; její nedílnou součást 

tvoří diskuse o vhodnosti a variantách uvedeného řešení. Důležitou složkou strategie výuky je 

samostatná práce v hodině a doma zejména při řešení algoritmů a přípravě práce ve cvičeních. Ve 

cvičeních se potom klade důraz na samostatné řešení problému; při řešení složitějších úloh se uplatňuje 

týmová práce. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáka je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy. Základem pro hodnocení je 

průběžná klasifikace. Klasifikace probíhá formou písemného nebo ústního zkoušení. Nejčastěji jsou 

zadávány písemné práce, při kterých je ověřováno, zda žák zvládl dané téma a naučil se správným 
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logickým postupům. Doplňujícím prvkem je hodnocení samostatné práce žáka – jeho domácí práce 

a aktivní přístup k výuce. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák má znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Žák je veden k tomu, 

aby hodnotil výsledky své práce s účastí učitele, porovnal je s dosavadními znalostmi a zkušenostmi 

a formuloval závěry formou vlastních prezentací, pracoval samostatně, také uměl spolupracovat; je 

motivován vhodnými úkoly, aby využíval ke svému dalšímu vzdělávání interaktivní distanční formy 

vzdělávání nabízené na internetu; zpracovává informace do podoby referátů a prezentací. 

Kompetence k řešení problémů 

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní 

literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností 

a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Žák 

plní přesně pokyny pro vypracování a tím se učí formulovat své požadavky a využívat je v interakci 

s počítačem (algoritmizace); dbá na to, aby při práci s informacemi ověřoval kvalitu informačních 

zdrojů. 

Komunikativní kompetence 

Žák má zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty běžných 

i odborných témat; dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; dosáhnout 

jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím 

jazyce. Žák je veden k dovednosti podřídit se zájmu skupiny a chápat potřebu efektivní spolupráce. 

Personální a sociální kompetence 

Žák si má stanovovat cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných 

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

a odpovědně plnit svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení 

úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých. Žák používá na základě výkladu různé způsoby práce 

s informacemi, jejich zdroje a dbá na obecně platné zásady práce s daty. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák má chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat 

hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování 

ochrany života a zdraví ostatních. Žák je veden k šetrnému a ohleduplnému zacházení s výpočetní 

technikou, učí se tak zodpovědnosti za svěřený majetek; je motivován důslednou kontrolou k ověření 

věrohodnosti informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich vzájemnou návaznost. 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák se cílevědomě a zodpovědně rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření. 

Rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním 

a profesním životě. Uplatňuje iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace. Získává a kriticky 

vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje 

a informace při plánování a realizaci aktivit. 

Matematické kompetence 

Žák umí správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; 

provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení 

praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; číst a vytvářet různé 

formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); aplikovat znalosti 

o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; efektivně aplikovat 

matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. 

Pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením. Učí se používat nové aplikace, 

získává informace pomocí komunikačních prostředků. Využívá výpočetní techniku ke zvýšení 

efektivnosti své práce. Respektuje práva k duševnímu vlastnictví při využívání software a šetrně 

pracuje s výpočetní technikou. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Postoj k demokracii zaujímají žáci i v prostředí školní výuky, uplatňují ho při vlastní komunikaci 

s okolím, při spolupráci v týmu, společných akcích školy i mimoškolních aktivitách. Při výuce 

předmětu programování se naučí správnému využívání moderních komunikačních prostředků, 

zpracování a prezentaci projektů v souladu se společenskými normami a na základě utvářeného 

právního povědomí. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka předmětu programování vede žáky při používání prostředků informačních a komunikačních 

technologií automaticky k ekologickému chování, žáci si uvědomují, že využívání těchto prostředků 

má nepřímo vliv na ochranu životního prostředí společnosti. Žáci si rovněž osvojují návyky z oblasti 

ergonomie a příbuzných vědních oborů, které mají dopad na zdraví jedince a celé společnosti. 

Člověk a svět práce 

K tomuto tématu mají vztah všechny tematické celky předmětu programování, kdy se žáci učí pracovat 

s mikropočítačem a seznamují se s jeho programováním. Obecně platí, že se žáci učí praktickým 

činnostem, které budou nabízet a uplatňovat v pracovním procesu, a tedy jakákoliv znalost a dovednost 

bude v budoucnu kriticky hodnocena danou společností. 
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Informační a komunikační technologie 

Tvoří vlastní náplň předmětu. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Výuka předmětu programování je 

provázána s vědomostmi a dovednostmi získanými v předmětech matematika, technická angličtina 

a úvod do výpočetní techniky. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Úvod 

Objekty 

Datové typy 

Příkazy 

Statické prvky třídy 

Datové struktury 

Tvorba programu 

 
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník  

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- seznamuje se se základními pojmy 

a principy programování; 

- rozumí pojmům program, identifikátory, 

konstanty, proměnné, základní datové typy, 

struktura a zápis programu; 

 

Úvod 

- základní pojmy 

- programování 

- programovací jazyky 

- překladače 

- programátorské chyby 

- vývojové prostředí 

- první program 

 

 

- rozumí pojmům objekty, třídy, proměnné, 

vlastnosti objektů, vztahy mezi objekty, 

metody, konstruktory; 

Objekty 

- objekty a abstrakce 

- třída a instance 

- volání metod 

- identifikátory 

- datové atributy 

- metody instance 

- modifikátory 
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- konstruktor 

- komentáře 

 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- rozumí pojmům primitivní datové typy; 

- rozumí pojmům výrazy, operátory; 

Datové typy 

- primitivní datové typy 

- výrazy a operátory 

- referenční datové typy 

 

 

- ovládá základní strukturovaný program 

obsahující druhy příkazů; 

- rozumí složeným, podmíněným, cyklujícím 

příkazům; 

- rozumí chování procedur a chování funkcí; 

 

Příkazy 

- základní konstrukce metod 

- rozsah platnosti lokálních metod 

- selekce 

- iterakce 

 

 

- rozumí pojmům statické datové atributy. 

Statické prvky třídy 

- statické datové atributy 

- statická metoda 

- standardní spouštění aplikace 

 

 

4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- rozumí struktuře datových typů: pole, 

seznam, množina, mapy; 

 

 

Datové struktury 

- výčtový typ 

- pole 

- kolekce 

▪ seznamy 

▪ množiny 

▪ prohledávání kolekce 

▪ třídění kolekcí 

- mapy 

 

 

- vytvoří základní program obsahující datové 

typy, výrazy a operátory, metody, datové 

struktury. 

Tvorba programu 

- dědičnost 

- zapouzdření 

- polymorfismus 
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- učební praxe (30 hodin) 
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6.20 TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Název vyučovacího předmětu: Tvorba webových aplikací 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 63 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět tvorba webových aplikací připravuje žáky k tomu, aby byli schopni vytvářet webové stránky. 

Obecným cílem předmětu je naučit žáky základům vytváření webových stránek ve vybraném 

značkovacím jazyce a poskytnout jim průpravu pro kvalifikované vytváření webových stránek. 

Charakteristika učiva 

Žák si osvojí základní pojmy v oblasti webových stránek. Získá znalosti ve značkovacím jazyce 

HTML a CSS. Výuka předmětu navazuje a je provázána s vědomostmi a dovednostmi získanými 

v dalších předmětech, a to zejména programování.  

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žák získal odpovědný vztah k tvořivým estetickým hodnotám a snažil se je 

vytvářet k dobru společnosti. Žák je umí používat v různých životních situacích (v dalším studiu, 

v osobním životě, v budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Věří si a zná vlastní schopnosti, 

uznává důležitost estetického cítění pro život. 

Výukové strategie 

Základem je názorná výuka doplněná prezentací s ukázkami vzorových příkladů; její nedílnou součást 

tvoří diskuse o vhodnosti a variantách uvedeného řešení. Důležitou složkou strategie výuky je 

samostatná práce v hodině a doma zejména při řešení algoritmů a přípravě práce ve cvičeních. Ve 

cvičeních se potom klade důraz na samostatné řešení problému; při řešení složitějších úloh se uplatňuje 

týmová práce. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáka je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy. Základem pro hodnocení je 

průběžná klasifikace. Klasifikace probíhá formou písemného nebo ústního zkoušení. Nejčastěji jsou 

zadávány písemné práce, při kterých je ověřováno, zda žák zvládl dané téma a naučil se správným 
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logickým postupům. Doplňujícím prvkem je hodnocení samostatné práce žáka – jeho domácí práce 

a aktivní přístup k výuce. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák má znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Žák je veden k tomu, 

aby hodnotil výsledky své práce s účastí učitele, porovnal je s dosavadními znalostmi a zkušenostmi 

a formuloval závěry formou vlastních prezentací, pracoval samostatně, uměl spolupracovat; je 

motivován vhodnými úkoly, aby využíval ke svému dalšímu vzdělávání interaktivní distanční formy 

vzdělávání nabízené na internetu; zpracovává informace do podoby referátů a prezentací. 

Kompetence k řešení problémů 

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní 

literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností 

a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Žák 

plní přesně pokyny pro vypracování a tím se učí formulovat své požadavky a využívat je v interakci 

s počítačem (algoritmizace); dbá na to, aby při práci s informacemi ověřoval kvalitu informačních 

zdrojů. 

Komunikativní kompetence 

Žák má zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty běžných 

i odborných témat; dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; dosáhnout 

jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím 

jazyce. Žák je veden k dovednosti podřídit se zájmu skupiny a chápat potřebu efektivní spolupráce. 

Personální a sociální kompetence 

Žák si má stanovovat cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných 

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

a odpovědně plnit svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení 

úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých. Žák používá na základě výkladu různé způsoby práce 

s informacemi, jejich zdroje a dbá na obecně platné zásady práce s daty. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák má chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat 

hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování 

ochrany života a zdraví ostatních. Žák je veden k šetrnému a ohleduplnému zacházení s výpočetní 

technikou, učí se tak zodpovědnosti za svěřený majetek; je motivován důslednou kontrolou k ověření 

věrohodnosti informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich vzájemnou návaznost. 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák se cílevědomě a zodpovědně rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření. 

Rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním 

a profesním životě. Uplatňuje iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace. Získává a kriticky 

vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje 

a informace při plánování a realizaci aktivit. 

Matematické kompetence 

Žák umí správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; 

provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení 

praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; číst a vytvářet různé 

formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); aplikovat znalosti 

o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; efektivně aplikovat 

matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. 

Pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením. Učí se používat nové aplikace, 

získává informace pomocí komunikačních prostředků. Využívá výpočetní techniku ke zvýšení 

efektivnosti své práce. Respektuje práva k duševnímu vlastnictví při využívání software a šetrně 

pracuje s výpočetní technikou. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Postoj k demokracii zaujímají žáci i v prostředí školní výuky, uplatňují ho při vlastní komunikaci 

s okolím, při spolupráci v týmu, společných akcích školy i mimoškolních aktivitách. Při výuce 

předmětu tvorba webových aplikací se naučí správnému využívání moderních komunikačních 

prostředků, zpracování a prezentaci projektů v souladu se společenskými normami a na základě 

utvářeného právního povědomí. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka předmětu tvorba webových aplikací vede žáky při používání prostředků informačních 

a komunikačních technologií automaticky k ekologickému chování, žáci si uvědomují, že využívání 

těchto prostředků má nepřímo vliv na ochranu životního prostředí společnosti. Žáci si rovněž osvojují 

návyky z oblasti ergonomie a příbuzných vědních oborů, které mají dopad na zdraví jedince a celé 

společnosti. 

Člověk a svět práce 

K tomuto tématu mají vztah všechny tematické celky předmětu tvorba webových aplikací, kdy se žáci 

učí pracovat s počítačem a seznamují se s vytvářením webových aplikací. Obecně platí, že se žáci učí 
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praktickým činnostem, které budou nabízet a uplatňovat v pracovním procesu, a tedy jakákoliv znalost 

a dovednost bude v budoucnu kriticky hodnocena danou společností. 

Informační a komunikační technologie 

Tvoří vlastní náplň předmětu. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Výuka předmětu tvorba webových 

aplikací je provázána s vědomostmi a dovednostmi získanými v předmětech matematika, technická 

angličtina a programování. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Úvod 

HTML 

CSS 

Základy PHP 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- rozumí pojmům internet, www, sítě; 

- zná historii internetu; 

- zná historii world-wide webu; 

 

Úvod 

- internet – síť sítí 

- historie internetu 

- historie www 

 

- ovládá základy značkovacího jazyka HTML 

pro tvorbu webových stránek; 

- vytvoří základní webovou stránku. 

 

HTML 

- základy HTML 

- struktura HTML stránky 

- textové značky 

- blokové značky 

- HTML seznamy 

- HTML odkazy 

- HTML tabulky 

- standardní atributy 

 

 



180 

 

4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- ovládá základy kaskádového stylu CSS pro 

popis způsobu zobrazení na stránkách 

napsaných v jazycích HTML; 

 

CSS 

- CSS styly 

- deklarace stylů CSS 

- CSS – velikosti 

- CSS – barvy 

- CSS – URL 

- CSS a Javascript 

 

 

- rozumí struktuře PHP; 

- umí používat základní příkazy; 

- umí umístit PHP do HTML stránky. 

 

Základy PHP 

- syntaxe 

- komentáře 

- proměnné 

- operátory 

- rozhodování, cykly 
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6.21 DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Databázové systémy 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 189 (D93) 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem je poskytnout žákovi základní znalosti a pojmy z databázových systémů tak, aby žák zvládl 

efektivně pracovat s programy a informacemi (zejména s využitím prostředků informačních 

a komunikačních technologií). Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních 

technologiích představuje práce s výpočetní technikou. Žák se seznámí se základy databázových 

systémů, získá praktické vědomosti a je schopen pracovat s databázovým systémem a čerpat z něj data. 

Žák si umí vytvořit vlastní databázi podle zadaných požadavků. 

Charakteristika učiva 

Předmět je zaměřen na znalost databází a databázových systémů. Žák si osvojí základní vědomosti 

a dovednosti práce s databázemi. Dokáže popsat funkce databázových systémů, jejich využití 

a význam. Zvládne databázový systém Microsoft Office – Access s orientací na aplikace při tvorbě 

databází. Zvládne spolupráci programu Microsoft Office – Access s jinými programy. Dále zvládne 

komunikovat s databázovým serverem MySQL včetně příkazů v textovém režimu. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žák získal odpovědný vztah k tvořivým estetickým hodnotám a snažil se je 

vytvářet k dobru společnosti. Žák je umí používat v různých životních situacích (v dalším studiu, 

v osobním životě, v budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Věří si a zná vlastní schopnosti, 

uznává důležitost a pochopí význam databázových systémů v celosvětovém rozsahu. 

Výukové strategie 

Při výuce je kladen důraz na porozumění probíraného tématu. Významným prvkem efektivní práce je 

samostatné řešení zadaných úkolů a procvičování, kde si žák ověřuje správné pochopení probíraného 

učiva a upevňuje získané znalosti a dovednosti. Při výuce je rovněž užíváno vhodných pomůcek – 

internet, program Microsoft Office – Excel, Microsoft Office – Access a MySQL. 
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Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáka je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy. Základem pro hodnocení je 

průběžná klasifikace. Klasifikace probíhá formou písemného nebo ústního zkoušení. Nejčastěji 

používané jsou písemné práce, při kterých je ověřováno, zda žák zvládl dané téma a naučil se 

správným logickým postupům. Při těchto formách zkoušení prokazují žáci své teoretické znalosti. 

Doplňujícím prvkem je hodnocení samostatné práce žáka – jeho domácí práce a aktivní přístup 

k výuce. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák umí efektivně zpracovávat zadané úkoly týkající se zadání, využívá ke svému učení své zápisky 

z hodin a návody k používání programu Microsoft Office – Access, dále databázový server MySQL 

a zná možnosti svého dalšího vzdělávání ve svém oboru. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák porozumí zadání úkolu a porozumí ovládání softwaru. Při řešení úkolů uplatňuje své znalosti 

a dovednosti, pracuje samostatně, spolupracuje se svými spolužáky, pokud se jedná o týmovou práci. 

Komunikativní kompetence 

Žák pronikne ve světě informačních technologií do základů databázových systémů, seznámí se s jejich 

ovládáním. 

Personální a sociální kompetence 

Žák je schopen hodnotit výsledky své práce a přijímat radu od druhých, plní zodpovědně zadané 

úkoly. Respektuje schopnosti ostatních žáků. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák chápe předmět jako součást svých dovedností a zná jeho přínos v ostatních oblastech lidské 

činnosti, nejvíce v ekonomice. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák umí získávat další informace z internetu, má představu o využití databází a jejich programů 

v různých společenských a vědních oborech. Využívá softwarových a hardwarových prostředků při 

prezentaci výsledků své práce. 

Matematické kompetence 

Žák umí vyhledat statistické údaje, číst různé formy grafů zachycující matematické děje a skutečnosti, 

umí nalézt vztahy mezi matematickými veličinami a řešit praktické úkoly. Aplikuje matematické 

postupy při řešení praktických úkolů. 
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Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák využívá výpočetní techniku, aplikační i výukový software ke zvýšení efektivnosti své práce. 

Respektuje práva k duševnímu vlastnictví při využívání software a šetrně pracuje s výpočetní 

technikou. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Postoj k demokracii zaujímají žáci i v prostředí školní výuky, uplatňují ho při vlastní komunikaci 

s okolím, při spolupráci v týmu, společných akcích školy i mimoškolních aktivitách. Při výuce 

předmětu databázové systémy se naučí správnému využívání moderních komunikačních prostředků, 

zpracování a prezentaci projektů v souladu se společenskými normami a na základě utvářeného 

právního povědomí. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka předmětu databázové systémy vede žáky při používání prostředků informačních 

a komunikačních technologií automaticky k ekologickému chování, žáci si uvědomují, že využívání 

těchto prostředků má nepřímo vliv na ochranu životního prostředí společnosti. Žáci si rovněž osvojují 

návyky z oblasti ergonomie a příbuzných vědních oborů, které mají dopad na zdraví jedince a celé 

společnosti. 

Člověk a svět práce 

Žák se naučí orientovat v programovém vybavení výpočetní techniky, vybírat vhodný software 

k daným činnostem. Seznámí se s možnostmi uplatnění svých schopností a správného nasazení 

výpočetní techniky v oblasti databázových systémů. 

Informační a komunikační technologie 

V předmětu databázové systémy je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat výpočetní 

techniku a dostupné informace z internetu při řešení zadané práce. 

Mezipředmětové vztahy 

Výuka předmětu navazuje a je provázána s vědomostmi a dovednostmi získanými v dalších 

předmětech: úvod do výpočetní techniky a aplikace na počítači. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Databázové systémy 

Architektura databázového systému 
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Informační systémy 

Úvod do systému řízení báze dat – MySQL 

SQL – základy jazyka 

SQL DDL – příkazy pro definici dat 

Výrazy v SQL 

SQL DML – příkazy pro manipulaci s daty 

SQL DQL – jednotabulkové dotazy 

SQL DCL – příkazy pro řízení dat 

Teoretické základy relačních databází 

Microsoft Office – Access 

Zálohování databází MS – Access 

Import a export dat v MS – Access 

Tabulky v MS – Access 

Specifikace polí v tabulkách a vlastností tabulek v MS – Access 

Relace mezi tabulkami v MS – Access 

Tvorba dotazů v MS – Access 

Tvorba formulářů v MS – Access 

Tvorba sestav v MS – Access 

Databázový projekt MS – Access 

Seznámení s jinými databázovými programy 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- vysvětlí význam databází; 

- popíše funkci systému řízení báze dat; 

- chápe výhody a nevýhody databázových 

systémů; 

- chápe systém vazeb mezi entitami; 

Databázové systémy 

- pojmy 

- význam databází 

- systém řízení báze dat 

- výhody a nevýhody databázových systémů 

- vazby mezi entitami 

 

 

- popíše architekturu databází, jejich 

vlastnosti; 

- popíše funkci lokální databáze; 

- popíše funkci centrální databáze; 

- chápe výhody a nevýhody; 

- vysvětlí pojem distribuce dat; 

- vysvětlí pojem replikace dat; 

- vysvětlí použití a význam replikace; 

- vysvětlí pojem transakce; 

Architektura databázového systému 

- typy architektur databázových systémů 

- dělení architektury databází 

- lokální databáze 

- centrální databáze 

- rozdíly mezi databázemi 

- výhody a nevýhody 

- pojem distribuce dat, význam a použití 

- pojem replikace dat, význam a použití 

- pojem transakce, význam a použití 
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- vysvětlí pojem informační systém; 

- popíše hierarchický model; 

- popíše síťový model; 

- popíše relační model; 

- popíše nerelační model; 

- zná výhody a nevýhody všech modelů. 

Informační systémy 

- pojem informační systém 

- model dat 

- hierarchické modely 

- síťové modely 

- relační modely 

- nerelační modely 

 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- instaluje MySQL server na operačních 

systémech Windows; 

- připojí se k MySQL serveru prostřednictvím 

konzolového klienta; 

- popíše základní proměnné MySQL serveru; 

- nastaví klientovi znakovou sadu; 

Úvod do systému řízení báze dat – MySQL 

- engine a základní typy 

- licence MySQL, instalační zdroje 

- instalace a základní konfigurace serveru 

- klient MySQL, připojení k serveru 

- globální proměnné MySQL serveru 

- základní diagnostické příkazy 

- nastavení znakové sady 

 

 

- definuje syntaxi SQL jazyka, používá 

komentáře; 

- kategorizuje sub-jazyky DDL, DQL, DML, 

DCL; 

- kategorizuje dotazovací jazyky; 

 

SQL – základy jazyka 

- syntaxe jazyka SQL 

- komentáře v SQL 

- DDL, DML, DQL, DCL 

 

- vytvoří, přejmenuje a odstraní databázi; 

- nastaví aktivní databázi; 

- popíše datové typy a modifikátory 

v MySQL; 

- nastavuje modifikátory: NULL, 

autoincrement, default, unsigned, binary; 

- nastavuje indexy: běžný, primární, unikátní; 

- vytvoří tabulku příkazem SQL CREATE 

TABLE, definuje modifikátory, omezení 

a indexy, nastavuje pravidla referenční 

integrity; 

- mění strukturu tabulky příkazem SQL 

ALTER TABLE – přidává, odebírá, mění 

pole, mění modifikátory, omezení přidává 

SQL DDL – příkazy pro definici dat 

- práce se schématem (databází) 

- definice struktury tabulky 

- datové typy v MySQL 

- definice omezení – CONSTRAINT 

- modifikátory pole 

- indexy 

- vytvoření tabulky 

- přejmenování tabulky 

- změna struktury tabulky 

- změna indexů a modifikátorů 

- odstranění tabulky 

 



186 

 

a odebírá indexy, mění, pravidla referenční 

integrity; 

- přejmenovává a odstraňuje tabulky; 

 

 

- definuje jednoduché výrazy s jedním 

operátorem; 

- ve výrazech využívá aritmetické 

a porovnávací operátory; 

 

- definuje složené výrazy spojené logickými 

spojkami; 

- aplikuje základní logické operátory 

konjunkce, disjunkce, exklusivní disjunkce, 

implikace, ekvivalence; 

 

Výrazy v SQL 

- tvorba a vyhodnocení výrazů 

- operátory: aritmetické, logické, porovnávací 

- základní regulární výrazy v SQL 

- základní logické operátory: konjunkce, 

 

disjunkce, exklusivní disjunkce, implikace, 

ekvivalence 

- pravdivostní tabulka 

 

- definuje příkaz INSERT pro vložení nových 

záznamů do tabulky, jednotlivě nebo 

hromadně; 

- mění existující záznamy příkazem 

UPDATE včetně varianty se selekcí 

výrazem WHERE; 

- definuje aritmetické výrazy v příkazu 

UPDATE; 

- odstraňuje záznamy příkazem DELETE 

včetně varianty se selekcí výrazem 

WHERE; 

- odstraní všechny záznamy příkazem 

TRUNCATE; 

 

SQL DML – příkazy pro manipulaci s daty 

- vkládání nových záznamů 

- INSERT: VALUES, SET a SELECT 

- obnova záznamů – UPDATE 

- odstranění záznamů – DELETE, 

TRUNCATE 

- podmínka WHERE a výrazy 

- základní funkce MySQL: datumové, 

číselné, textové 

 

- definuje následující jednotabulkové dotazy 

příkazem SELECT; 

- definuje dotazy s operací selekce 

a projekce; 

- používá aliasy polí; 

- řadí záznamy vzestupně a sestupně; 

- omezuje výsledek dotazu SELECT klauzulí 

LIMIT provádí seskupení záznamů včetně 

následného omezení; 

- ve výsledku dotazu odstraní duplicity; 

- definuje základní agregační funkce; 

SQL DQL – jednotabulkové dotazy 

- základní zobrazení záznamů v jedné tabulce 

– SELECT 

- SELEKCE – podmínka WHERE 

- PROJEKCE – omezení vybraných polí, 

využití aliasů 

- řazení výsledků dotazu – ORDER BY, 

ASC, DESC 

- omezení výsledků dotazu – LIMIT 

- seskupení – GROUP BY 

- omezení seskupení – HAVING 

- odstranění duplicit – DISTINCT 
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- proměnné v SQL 

- agregační funkce – číselné, textové, 

datumové 

- dočasné tabulky 

- fulltextové vyhledávání 

 

 

- vytváří nové uživatele příkazem GRANT; 

- vysvětlí rozdíl mezi typem oprávnění 

a úrovní oprávnění; 

- přidělí a odstraní uživatelům oprávnění; 

- odstraní uživatele; 

SQL DCL – příkazy pro řízení dat 

- vytváření nových uživatelů 

- přidělování oprávnění 

- typy oprávnění v MySQL 

- úrovně oprávnění 

- odvolávání udělených práv 

- odstranění uživatelů 

- správa hesel 

 

 

- definuje základní operace relační algebry; 

- přepíše relační algebru do n-ticového 

relačního kalkulu a aplikuje jej v klauzuli 

WHERE příkazů SQL; 

- vysvětlí 12 Coddových pravidel. 

Teoretické základy relačních databází 

- základy relační algebry 

- základní operace relační algebry: 

sjednocení, diference, karteziánský součin, 

projekce, selekce, součin, průnik, spojení 

- základní množinové operace 

- přepis relační algebry do n-ticového 

relačního kalkulu 

- 12 Coddových pravidel relačních 

databázových systémů 

 

 

4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- popíše pravidla databázového programu; 

- popíše ovládání databázového programu; 

- popíše význam databázového programu; 

- porozumí ukázce hotové databáze a jejímu 

ovládání; 

 

Microsoft Office – Access 

- seznámení s databázovým systémem 

- základní pravidla programu MS – Access 

- ovládání programu MS – Access 

- význam programu MS – Access 

 

 

- popíše význam a vlastnosti zálohování 

databází; 

 

Zálohování databází MS – Access 

- provádění zálohování databáze, význam 

 

 

- dokáže importovat data z jiných programů; 

Import a export dat v MS – Access 

- import dat do databáze MS – Access 
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- dokáže exportovat data do jiných programů; - export dat z databáze MS – Access 

 

 

- dokáže vytvářet tabulky; 

- dokáže vytvářet záznamy v tabulce; 

- dokáže editovat nebo odstranit záznamy 

v tabulce; 

- dokáže editovat nebo odstranit tabulky 

v databázovém systému; 

 

Tabulky v MS – Access 

- tvorba databázových tabulek s pomocí 

průvodce i v návrhovém zobrazení 

- tvorba záznamů v tabulce v MS – Access 

- správa tabulek a záznamů v MS – Access 

- vkládaní dat a editace dat 

 

 

- umí zvolit správný druh pole v tabulkách; 

- umí zvolit správný druh datového typu pole 

v tabulkách; 

- umí nastavit primární klíč; 

 

Specifikace polí v tabulkách a vlastností 

tabulek v MS – Access 

- druhy polí v tabulkách a vlastnosti polí 

- nastavení jednotlivých polí 

- datové typy polí 

- nastavení primárního klíče 

 

- procvičí si znalost z 2. ročníku; 

- vytvoří relaci mezi tabulkami, umí editovat 

a zrušit relaci mezi tabulkami; 

- dokáže nastavit referenční integritu; 

 

Relace mezi tabulkami v MS – Access 

- tvorba relací 

- editace relací 

- zrušení relací 

- nastavení referenční integrity 

 

- umí vytvořit dotaz s průvodcem; 

- umí vytvořit dotaz bez průvodce; 

- umí vytvořit dotaz pomocí návrhového 

zobrazení; 

- umí editovat dotaz pomocí návrhového 

zobrazení; 

- umí použít jazyk SQL při tvorbě dotazu; 

 

Tvorba dotazů v MS – Access 

- tvorba dotazu pomocí průvodce 

- tvorba dotazu bez průvodce 

- tvorba dotazu pomocí návrhového zobrazení 

- editace dotazu pomocí návrhového 

zobrazení 

- tvorba dotazu pomocí jazyka SQL 

 

 

- popíše a vytvoří základní formulář; 

- popíše a vytvoří rozšířený formulář; 

- umí vytvořit formulář s průvodcem; 

- umí vytvořit formulář bez průvodce; 

- umí vytvořit formulář pomocí návrhového 

zobrazení; 

- umí editovat formulář pomocí návrhového 

zobrazení; 

 

Tvorba formulářů v MS – Access 

- základní formulář v databázi 

- rozšířený formulář v databázi 

- tvorba formuláře pomocí průvodce 

- tvorba formuláře bez průvodce 

- tvorba formuláře pomocí návrhového 

zobrazení 

- editace formuláře pomocí návrhového 

zobrazení 
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- umí vytvořit tiskovou sestavu s průvodcem 

a bez průvodce; 

- umí vytvořit a editovat tiskovou sestavu 

pomocí návrhového zobrazení 

s agregačními funkcemi; 

- umí exportovat tiskovou sestavu do jiného 

formátu; 

 

Tvorba sestav v MS – Access 

- tvorba tiskové sestavy pomocí průvodce 

- tvorba tiskové sestavy bez průvodce 

- tvorba a editace tiskové sestavy pomocí 

návrhového zobrazení 

- tvorba tiskové sestavy s agregačními 

funkcemi 

- zadávání dat do databází 

- export tiskové sestavy do jiného formátu 

 

 

- umí vytvořit vlastní databázi v programu 

MS – Access; 

- dokáže zpracovat vlastní kompletní projekt; 

 

Databázový projekt MS – Access 

- zadání a vysvětlení 

- kompletní projekt 

 

- seznámí se s jinými databázovými programy 

používanými v současnosti. 

Seznámení s jinými databázovými 

programy 

- ukázky a příklady jiných databázových 

programů současnosti 
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6.22 ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Český znakový jazyk 

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 99 (D99) 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Vzdělávání a komunikace v českém znakovém jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní 

život v multikulturní společnosti (ve společnosti Neslyšících), neboť vede žáky k získání jak obecných, 

tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního i pracovního 

života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním 

zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě Neslyšících. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, 

učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. 

Charakteristika učiva 

Vyučovací předmět český znakový jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání 

a komunikace a částečně ze vzdělávací oblasti estetické vzdělávání. Jazykové vzdělávání vychovává 

žáka k jisté identitě, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jeho osobnosti. 

Estetické vzdělávání rovněž prohlubuje znalosti jazykové a kulturní. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žák si utváří vlastní úsudek, buduje svůj hodnotový systém, zamýšlí se nad existenčními a etickými 

otázkami, odstraňuje předsudky o českém znakovém jazyce i životě Neslyšících. Postupné osvojování 

českého znakového jazyka pomáhá žákovi snižovat komunikační bariéry, uvědomuje si odlišnosti mezi 

mluveným jazykem a českým znakovým jazykem. Žák eticky a věcně správně argumentuje v dialogu 

a v diskuzi, uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům druhých. 

Výukové strategie 

Individuální, hromadná, skupinová nebo párová výuka směřuje k tomu, aby žáci dovedli pracovat 

s informacemi a zdroji informací v českém znakovém jazyce včetně internetu nebo dalších 

multimediálních pomůcek a využívali je ke studiu českého znakového jazyka i prohlubování svých 

všeobecných vědomostí a dovedností. 
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Některé složky učiva je možno realizovat mimo budovu školy (exkurze). Velký důraz je kladen na 

názorné vyučování a na vytváření dostatečného prostoru pro vlastní seberealizaci žáka. Aktivita žáka je 

podněcována zadáváním samostatných prací. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků má funkci motivační, informativní a výchovnou. Základem pro jeho hodnocení je 

správné a kultivované jazykové vyjadřování. Je hodnocena žákova orientace v kulturním světě 

Neslyšících, jeho schopnost vhodně argumentovat, proč je český znakový jazyk plnohodnotným 

jazykem a schopnost obhájit menšinu Neslyšících před předsudky. Doplňujícím prvkem je hodnocení 

aktivity v hodinách a samostatné práce žáků. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Kompetence k učení vede žáka k efektivnímu vyhledávání a zpracovávání informací v českém 

znakovém jazyce z různých informačních zdrojů. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák porozumí zadání úkolů a při jejich řešení je kreativní, pracuje samostatně, popřípadě spolupracuje 

se svými spolužáky. 

Komunikativní kompetence 

Komunikativní kompetence přispívá k aktivní diskuzi žáka a k obhajování jeho názorů. Žák dodržuje 

jazykové normy a odbornou terminologii, zaznamenává písemně myšlenky z projevů jiných lidí. Je 

motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. Vyjadřuje se v souladu 

se zásadami kultury chování Neslyšících. 

Personální a sociální kompetence 

Personální kompetence v předmětu směřují k tomu, že žák kriticky hodnotí své dispozice, efektivně se 

učí, kriticky hodnotí výsledky svého učení. Ze sociálních kompetencí pro žáka vyplývá schopnost 

pracovat samostatně i v týmu, uznávat autoritu nadřízených. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žáci jsou vychováváni k samostatnosti, zodpovědnosti a iniciativnímu jednání, a to nejen ve vlastním 

zájmu, ale i v zájmu veřejném. Respektují zákony, práva, osobnost druhých, a to i jejich kulturní 

specifika. Jejich jednání je totožné s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá 

k uplatňování hodnot demokracie. Jsou vychováváni v duchu plurality a multikulturního soužití. 

Zajímají se o celosvětové kulturní a společenské dění. Chápou minulost a současnost svého národa 

v celosvětovém kontextu, uznávají národní tradice. 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žáci si uvědomují nutnost celoživotního vzdělávání, jsou flexibilní, umí využít svých schopností, 

a umí získávat a vyhodnocovat informace potřebné při pracovních aktivitách. 

Matematické kompetence 

Žák používá pojmy kvantifikujícího charakteru, čte různé formy grafického znázornění a zpracovává 

zjištěné informace (tabulky, grafy, diagramy, schémata apod.). 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žák využívá k řešení problémů počítače a k získaným informacím přistupuje kriticky. Pracuje 

s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích – tištěných, elektronických, vizuálních. 

Umí je třídit. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Toto průřezové téma se prolíná všemi tematickými celky. Cílem je vytvořit demokratické prostředí ve 

třídě založené na vzájemném respektování a spolupráci a podporovat multikulturní výchovu 

sociokulturními znalostmi vztahujícími se ke každodennímu životu, životním podmínkám, 

mezilidských vztahům, hodnotám, víře a postojům, řeči těla, společenským konvencím, rituálům 

a zvykům uživatelů znakového jazyka. 

Člověk a životní prostředí 

Žák se orientuje v globálních problémech lidstva, přijímá zodpovědnost za vlastní rozhodování 

a chování, efektivně pracuje s informacemi, umí získávat a kriticky vyhodnocovat informace. Podle 

obsahu vzdělávání je nutná pravidelná diskuze o otázkách životního prostředí. 

Člověk a svět práce 

Téma umožňuje žáku uvědomit si své priority, pracovat s informacemi, vyhledávat je a odpovědně se 

rozhodovat na základě vyhodnocených a získaných informací. 

Informační a komunikační technologie 

Žák umí vyhledávat potřebné informace pomocí informačních a komunikačních technologií. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Úzce je předmět spjat učivem 

českého jazyka, zejména co se týče psané komunikace. Kvalitní úroveň znalostí a dovedností v tomto 

předmětu se odráží nejen v dalším studiu, ale v celém dalším životě člověka. 
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Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Obecná terminologie v ČZJ 

Kultura Neslyšících 

Úvod do problematiky ČZJ 

Obecně o jazycích 

Tematické okruhy a komunikační situace 

Historie a současnost neslyšících 

Výklady o gramatice ČZJ 

Zdokonalování ČZJ 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- definuje nejčastěji používané termíny: český 

znakový jazyk (ČZJ), znakovaná čeština 

(ZČ), mezinárodní znakový systém (MZS) 

apod.; 

- definuje pojem sluchové postižení, umí 

klasifikovat a zná přístupy ke každé skupině 

(nedoslýchaví, ohluchlí a neslyšící); 

- umí popsat základní stavbu ucha; 

- charakterizuje typy sluchových vad a jejich 

časté příčiny; 

 

Obecná terminologie ČZJ 

- terminologie 

- klasifikace SP 

- stavba ucha 

- klasifikace sluchových vad 

 

 

- vytvoří si představu o kultuře Neslyšících 

a umí vysvětlit rozdíl mezi pojmy neslyšící 

a Neslyšící; 

- buduje identitu kultury Neslyšících a zná 

jejich pravidla chování a komunikace; 

- zná problematiku vlastních jmen osobních, 

tzv. jmenných znaků v ČZJ; 

 

Kultura Neslyšících 

- představa o kultuře 

- identita 

- rozdíl mezi n/Neslyšící 

- jmenné znaky 

 

- orientuje se v problematice kochleárních 

implantátů (KI); 

 

Úvod do problematiky ČZJ 

- problematika KI 

- předsudky 
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- umí argumentovat na různé předsudky 

slyšících o ČZJ; 

 

 

- zná základní informace o jazycích a jejich 

užívání; 

- pozná hlavní odlišnosti mezi mluveným 

jazykem (MJ),ČZJ a ZČ; 

- zná základní rysy přirozených jazyků; 

 

Obecně o jazycích 

- znalosti o jazycích 

- základní rysy přirozených jazyků 

 

- vyjadřuje se v ČZJ k tématům osobního 

života a k dalším tématům z různých oblastí 

každodenního života; 

- domluví se v běžných situacích, získá 

i poskytne informace; 

Tematické okruhy a komunikační situace 

- znaková zásoba a její tvoření 

- tematické okruhy: osobní údaje, rodina 

a přátelé, každodenní život, dům a domov, 

věci okolo nás, volný čas apod. 

- komunikační situace: získávání a předávání 

informací ve ZJ 

 

 

- zná možnosti poskytování tlumočnických 

služeb pro neslyšící a důležité organizace 

neslyšících; 

- orientuje se v médiích neslyšících 

(internetové stránky, časopisy, televizní 

pořady…); 

- zná vzdělávání neslyšících, od prvního 

ústavu pro hluchoněmé až po situaci 

neslyšících v současné době. 

 

Historie a současnost neslyšících 

- tlumočnické služby a organizace neslyšících 

- média neslyšících 

- historie a současnost vzdělávání neslyšících 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- definuje další používané termíny (audismus, 

deafagain…); 

 

Obecná terminologie ČZJ 

- terminologie 

 

- umí podat výklad o gramatice ČZJ; 

- zná charakteristické strukturní rysy 

gramatiky ČZJ (lineárnost, simultánnost, 

Výklady o gramatice ČZJ 

- charakteristika gramatiky ČZJ 

- nepřímé pojmenování 

- specifické znaky 
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znakosled apod.); 

- umí rozlišit významy mezi GESTO, ZJ 

a PANTOMIMA; 

- umí vysvětlit a zná další charakteristiku 

ČZJ; 

- popíše jednotlivé příklady nepřímých 

pojmenování v ČZJ a jejich užití; 

- objasní postavení specifických znaků (SZ) 

v ČZJ; 

- umí vysvětlit nejdůležitější poznatky 

o klasifikátorech (KLF) a možnostech 

vizualizace v ČZJ; 

 

- klasifikátory 

- vizualizace prostoru 

 

 

- umí používat a rozlišit mimiku dle typu věty 

(oznamovací, tázací, podmínková 

a rozkazovací); 

- umí překládat z psané češtiny do ČZJ; 

- umí střídat role v ČZJ. 

 

Zdokonalování ČZJ 

- typy vět v ČZJ 

- překlad z ČJ do ČZJ 

- příběhy, komiksy v ČZJ 

- střídání rolí 
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7 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY 

 

7.1 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Personální zabezpečení výuky podle ŠVP se zajišťuje v souladu se zákonem č. 563/2005 Sb., 

o pedagogických pracovnících a dalšími souvisejícími předpisy. 

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů získali odbornou kvalifikaci studiem magisterského 

studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně 

vzdělávacích předmětů pro střední školy, nebo ve studijním oboru, který odpovídá charakteru 

vyučovaného všeobecně vzdělávacího předmětu, a vysokoškolským vzděláním v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy, nebo vzděláním v programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední 

školy. 

Učitelé odborných předmětů získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným 

studiem v akreditovaném magisterském studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného 

odborného předmětu, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou 

školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy, nebo studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) směřuje především k: 

- odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, kteří realizují ŠVP, 

a k plnění dalších kvalifikačních předpokladů nutných k výkonu složitějších a náročnějších 

činností; 

- souladu vzdělávacích a výchovných činností pedagogických pracovníků s cíli vzdělávání 

stanovenými zákonem a RVP; 

- naplňování práv a povinností pedagogických pracovníků na další vzdělávání po dobu 

pedagogické činnosti. 

DVPP je řešeno plánem DVPP stanoveným na 3 roky. 

 

7.2 MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Vyučování probíhá v hlavní budově školy, Gellnerova 1, Brno v několika kmenových učebnách 

a jedné odborné učebně. Kmenové učebny jsou vybaveny vybavením, jež odpovídá standardům pro 

IT, a toto vybavení je aktualizováno dle potřeb školy. Kapacita učeben je 10 žáků. 

Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně a na atletickém hřišti Střední školy informatiky, 

poštovnictví a finančnictví Brno, p. o., Čichnova 23. Pro všechny ročníky je zařazen výběrový zimní 

lyžařský kurz a sportovně turistický kurz. 
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Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně ZŠ Jasanová v Brně. Organizace vyučování je řešena 

tak, aby žáci měli potřebné přestávky na oddech a na oběd. Všechny učebny splňují hygienické 

požadavky. 
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8 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

Sociální partnery, se kterými naše škola spolupracuje, lze rozdělit do těchto skupin: 

 

8.1 PODNIKY A ORGANIZACE 

Spolupráce se sociálními partnery je velmi důležitou součástí života školy. Kromě nezanedbatelné 

materiální pomoci poskytují možnost seznámit žáky s pracovišti v rámci odborných exkurzí 

a absolvovat odbornou praxi. 

Zajišťování exkurzí a odborné praxe se děje v návaznosti na ŠVP a aktuální nabídky ze strany firem. 

 

8.2 INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PŘI ÚŘADU PRÁCE 

Žákům je umožněno využívat služeb rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí, jedná se především 

o služby poskytované Informačním a poradenským střediskem při Úřadu práce (IPS ÚP). 

IPS ÚP v Brně nabízí zájemcům mj. i profesní diagnostiku. Zároveň poskytuje informace 

o vzdělávacích příležitostech a možnostech následného uplatnění na trhu práce. Z hlediska požadavků 

regionu je úzce spjat s prostředím trhu práce, a je tedy schopen poskytovat aktuální informace 

o vývojových trendech v nejrůznějších souvislostech. 

IPS ÚP rovněž spolupracuje se školou, tzn. poskytuje pedagogům, žákům a studentům informace 

o možnostech následného pokračování ve studiu na vyšších stupních škol a informuje o možnostech 

budoucího pracovního uplatnění. 

IPS ÚP poskytuje výše jmenované služby v rámci exkurzí. 

 

8.3 OSTATNÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Škola organizuje dny otevřených dveří pro rodiče a žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Zájemcům 

o studium na naší škole jsou poskytnuty veškeré informace o podmínkách studia v jednotlivých 

oborech a nabídnuta prohlídka školy. 

Škola rovněž úzce spolupracuje s výchovnými poradci ZŠ při náboru žáků i při zpětné vazbě týkající 

se zařazení jejich žáků do středního školství. 

Škola spolupracuje s ostatními školami stejného zaměření především při výměně informací 

a poznatků, ale například i při účasti na různých soutěžích. 
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Další velkou skupinou sociálních partnerů, se kterými škola spolupracuje, jsou školská poradenská 

pracoviště. Jedná se zejména o speciálně-pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, 

střediska výchovné péče, sociální kurátory. 

Škola rovněž spolupracuje s níže uvedenými VŠ: 

- Masarykova univerzita v Brně, 

- Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 

- Karlova univerzita v Praze, 

- Vysoké učení technické v Brně, 

- Palackého univerzita v Olomouci. 

Významná je spolupráce se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás při MU 

Brno. Pracovníci tohoto střediska poskytují studentům cenné a velmi konkrétní informace týkající se 

možností dalšího studia na této univerzitě. 

 

8.4 RODIČE, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI 

Všichni zákonní zástupci (i rodiče zletilých žáků) mohou třídního učitele, ostatní vyučující i vedení 

školy kontaktovat kdykoli (kontakty jsou i na webu školy, kde jsou i další důležité informace). 

Pravidelně po prvním a třetím čtvrtletí se konají třídní schůzky. S rodiči jsou osobně projednávány 

případné studijní a výchovné problémy. 

Rodiče se mohou také sami informovat o studijních výsledcích a absenci v systému webové aplikace 

Bakaláři, která je přístupná z internetových stránek školy.  

Rada školy (se zástupci volenými rodiči a žáky, pedagogy a zřizovatelem jmenovanými členy) 

kontroluje a ovlivňuje chod školy. 

 

8.5 ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ PRAXE 

Celkový počet hodin odborné praxe: 

Žáci vykonají odbornou praxi s celkovou dotací 120 hodin (6 hodin/den). Termíny odborné praxe: 

- 2 týdny na konci třetího ročníku 

- 2 týdny na začátku čtvrtého ročníku 

Odborná praxe je volena podle ŠVP a zájmu žáka. 

Škola úzce spolupracuje s Tichým světem (Tranzitní program) a dalšími organizacemi dle aktuální 

potřeby. 
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Pomůcky a prostředky 

Finanční zdroje 

Odborná praxe nevyžaduje finanční prostředky ze strany střední školy. 

Lidské zdroje 

Ze strany střední školy vyžaduje odborná praxe určení mentora – učitele, který disponuje znalostmi 

v odborné problematice. 

Prostory a materiální pomůcky 

Prostory a pomůcky k vykonání praxe poskytuje firma. 

 

Zajištění praxe samotnými žáky 

Žáci mají možnost si sjednat praxi sami po dohodě s danou firmou. 

Při výběru místa praxe se žáci řídí svým zájmem o danou profesi a svým plánovaným profesním 

zaměřením (ekonomika, informatika). 

Splnění požadavků odborné praxe je podmínkou pro úspěšné ukončení studia. 

Písemnosti týkající se odborné praxe: 

- smlouva o odborné praxi 

- hodnocení odborné praxe 
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