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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: Prodavačské práce 

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2016 

 

2.2 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI 

Absolvent tohoto školního vzdělávacího programu disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon 

odborných činností v provozních jednotkách. Absolvent se uplatní na trhu práce při výkonu 

stanoveného okruhu pracovních činností povolání prodavač. Je kvalifikovaným pracovníkem 

schopným vykonávat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce související s prodejem zboží 

ve všech typech maloobchodních jednotek. 

Absolvent školního vzdělávacího programu získá střední vzdělání s výučním listem a uplatní se 

při výkonu povolání jako pomocný pracovník při prodeji zboží ve všech typech maloobchodních 

jednotek. Nalezne uplatnění ve velkých, středně velkých i malých obchodních firmách. 

 

2.3 VÝČET KOMPETENCÍ 

Absolvent v oblasti výkonu profese: 

- připravuje a uspořádává pracoviště; 

- připravuje a upravuje zboží k prodeji; 

- bezpečně pracuje se stroji a přístroji s jiným zařízením provozovny, dbá na jejich údržbu; 

- pomáhá při odběru a přejímce zboží a jeho kontrole; 

- dodržuje BOZP; 

- poskytne první pomoc při úrazu; 

- dodržuje stanovené normy a předpisy na pracovišti; 

- přísně dodržuje zásady hygieny u potravinářského zboží; 

- vystavuje a aranžuje zboží v PJ; 

- má odborné povědomí o skladování a ošetřování zboží; 

- zvládá rozhovor se zákazníkem; 

- provádí nabídku a prodej zboží; 

- poskytuje zákazníkům poradenskou službu; 

- ovládá dovednosti související s technikou prodeje zboží – dělení, vážení a měření zboží; 

- balí zboží vhodným materiálem, funkčně na odpovídající estetické úrovni, umí i dárkové 

balení; 
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- počítá s měrnými i peněžními jednotkami; 

- pracuje na kontrolní pokladně na základní úrovni; 

- řeší reklamace zákazníků. 

Absolvent je veden tak, aby: 

- měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co 

nejlepších výsledků, konstruktivně přistupovat k důvodné kritice a k odstranění případných 

nedostatků; 

- znal své odborné i osobní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní 

dráhy; 

- vhodně komunikoval s potenciálními zaměstnavateli, znal obecná práva a povinnosti 

zaměstnavatelů; 

- pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, 

uměl pracovat s běžným a aplikačním programovým vybavením, komunikoval elektronickou 

poštou; 

- řešil samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti a pracoval podle 

stanovených technologických postupů; 

- uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i v pracovním životě; 

- dodržoval zásady ochrany životního prostředí; 

- zvládl bezpečnost práce pro daný obor, ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární 

prevenci; 

- uměl pracovat v týmu, znal základy společenského chování, uměl jednat s lidmi; 

- sledoval nové trendy v oboru v rámci celoživotního vzdělávání; 

- pracoval v souladu s platnou legislativou. 

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském a osobním životě: 

- umí se vyjadřovat v mateřském jazyce, používá přiměřeně cizí jazyk; 

- ovládá základní numerické znalosti; 

- orientuje se ve fungování multikulturní společnosti; 

- má základní právní povědomí; 

- chápe pojmy z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových 

činnostech a pracovněprávních vztazích; 

- zná zásady racionální výživy, relaxace, hygieny práce; 

- umí poskytnout první pomoc při úrazu. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: 

- měl aktivní přístup k životu, uměl komunikovat s okolím, byl plnohodnotnou součástí 

společnosti; 

- jednal a komunikoval slušně a odpovědně; 

- respektoval lidská práva, chápal nebezpečí rasismu a xenofobie; 

- chránil životní prostředí a jednal hospodárně; 

- byl schopen využívat komunikační a informační technologie pro získávání a zpracovávání 

informací ve všech oblastech života; 
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- chápal odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování své tělesné 

i duševní kondice. 

 

2.4 MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se 

o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na středních odborných školách a středních 

odborných učilištích, a dosáhnout tak středního vzdělání s maturitou. Absolvent je dále připraven 

prohlubovat si své znalosti v oboru různými školeními a kurzy. 
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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: Prodavačské práce 

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2016 

 

3.2 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Náplň tohoto oboru vzdělání reaguje na současné moderní trendy. Cílem vzdělávání v oboru 

prodavačské práce je připravit žáky na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský a pracovní 

život v podmínkách měnícího se světa. Obor prodavačské práce spojuje všeobecné a odborné 

vzdělávání na úrovni středního vzdělání. Při vzdělávání je žák veden k zohledňování ochrany 

životního prostředí, k dodržování technických zásad a technických pravidel dle platných norem. Je 

motivován k návyku na celoživotní vzdělávání pro růst vlastní osobnosti. Nedílnou součástí výuky je 

výchova k získávání základních teoretických znalostí zásad a zajištění bezpečnosti práce a požární 

ochrany. 

Obsah školního vzdělávání programu Prodavačské práce vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu 66-51-E/01 Prodavačské práce. 

Metody a formy výuky 

Metody a formy vzdělávání jsou rozpracovány v úvodu každého vyučovacího předmětu. Vyučující je 

volí se zřetelem na charakter vyučovacího předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu 

a s ohledem na možnosti školy. 

Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti žáků, včetně schopností jednat se 

spolupracovníky a zákazníky, estetické cítění a vztah k životnímu prostředí. 

Důležitou složkou je vykonávání odborné praxe ve spolupráci s podnikatelskou sférou v provozních 

podmínkách. 

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, a soutěže. 

Rozvíjení občanských a klíčových kompetencí 

Kompetence a jejich rozvoj směřuje k propojení teorie a praxe tak, aby žák nebyl pouze pasivním 

příjemcem, ale aktivně rozvíjel získané poznatky. Dále je kladen důraz na dílčí odborné úkoly 

a získávání pracovních zkušeností, které směřují k samostatnosti a uplatnitelnosti ve světě práce. 
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Vyučovací proces ve školním vzdělávacím programu směřuje ve všech svých fázích k osvojení, 

rozvoji a upevnění těchto klíčových kompetencí: 

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 

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, buď samostatně, nebo s vedením 

jiných lidí navrhnout způsob řešení, 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, naslouchat pozorně druhým, zpracovávat 

věcně správně a srozumitelně náročné texty na běžná i odborná témata, pracovní a jiné písemnosti, 

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

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 připraveni řešit své sociální a ekonomické záležitosti, pracovat v týmu a 

podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené 

úkoly, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům a 

diskriminaci, být finančně gramotní. 
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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 

a oprostit se od nesnášenlivosti, xenofobie a diskriminace, jednat v souladu s morálními principy 

a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; 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 

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

a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, 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, 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. 

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, číst různé formy grafického znázornění, provádět reálný odhad 

výsledku řešení dané úlohy, rozpoznat základní tvary předmětů a jejich vzájemnou polohu v rovině a 

prostoru, aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. 

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, získávat 
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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. 

Tyto klíčové kompetence se jako základní postoje, návyky a dovednosti žáků průběžně rozvíjejí: 

- v procesu teoretického vyučování, 

- v procesu odborného vyučování, 

- při mimovyučovacích a dobrovolných aktivitách, 

- při uplatnění mezipředmětových vztahů a vazeb, 

- při všech formách implementace ŠVP do praxe. 

Celkový způsob života školy, všechny procesy, činnosti a aktivity školy, přístupy týmu vyučujících 

i ostatních pracovníků školy jsou založeny na principech demokratické občanské společnosti, 

na zásadách a principech trvale udržitelného rozvoje, na pravidlech pro profesní uplatnění v rámci 

moderního dynamického trhu práce i na strategii všestranné aplikace informačních a komunikačních 

technologií ve všech oblastech práce školy. 

Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat 

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

dokázal správně zapojit do společnosti a uvědomil si možnosti svého dalšího rozvoje. 

Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných požadavcích na chování žáka ve škole i na akcích 

organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňování a rozvíjení sociálních 

kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém uplatní své schopnosti, ale bude 

umět i respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Komunikativní dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni 

verbální, písemné i s využitím informačních a komunikačních technologií (IKT). Oblast využití IKT je 

zaměřena nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodné využití těchto 

znalostí pro osobní i pracovní život. 

Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních úkolů 

a aby zodpovídal za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových 

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

tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během studia. 

Začleňování průřezových témat 

Zařazování průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost 

a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují 

charakter žáků a jsou zařazována do všech ročníků, vždy podle vhodné vazby na učivo. 

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

v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů 

žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si. 

Další oblastí je formování názorů mladých lidí a orientace na správné hodnoty života – besedy 
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a přednášky o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu. 

Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, 

že všichni vytváří image školy, zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání 

problémových žáků, kteří narušují kolektiv, a řešení těchto situací ve spolupráci s výchovným 

poradcem. 

Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka 

k přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení 

závislosti člověka na přírodních surovinách, správné hospodaření s výrobky a odpady, na odpovědnost 

člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. 

Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je formován dobrý 

vztah žáků ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují v žácích touhu 

po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve třetím ročníku jsou zařazeny 

exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou žákům pomoci při hledání 

zaměstnání – sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání nabídek, nácvik rozhovorů 

a další. 

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností žáků 

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

rozložena do dvou ročníků. Nejdříve je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si 

dovednosti při práci s internetem. Ve druhém ročníku jsou tyto dovednosti dále rozvíjeny 

a propojovány s dalšími předměty. V hodinách IKT tak mohou žáci v rámci různých aplikací plnit 

úkoly zadané učiteli jiných předmětů. 

 

3.3 ORGANIZACE VÝUKY 

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. První dva ročníky se skládají z jednoho 

týdne teoretické výuky a z jednoho týdne odborného výcviku. Ve třetím ročníku je pro teoretickou 

výuku vymezen jeden den, pro odborný výcvik čtyři dny. 

Teoretická výuka probíhá v učebnách, které jsou vybaveny moderní technikou (interaktivní tabule, 

počítače, dataprojektory, názorné pomůcky), praktická výuka probíhá v prostorách síti obchodů 

Kaufland. V průběhu studia jsou pro žáky organizovány různé exkurze zaměřené na obchod. Žáci se 

mohou účastnit i lyžařského či sportovně turistického kurzu. 

 

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. Příslušný 

vyučující učitel předmětu využívá k hodnocení znalostí žáka různé druhy zkoušek – písemné práce 

vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení. Sleduje 

průběžně výkon žáka, jeho aktivity při vyučování a připravenost na vyučování. Při klasifikaci je 

hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných 
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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. 

V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu 

a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných 

teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost a tvořivost. 

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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

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 spojených zejména s odborným 

výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni. Rizika, která nejdou eliminovat, jsou 

částečně řešena osobními ochrannými prostředky, které žáci dostávají bezplatně na základě Směrnice 

ředitele a jejichž používání se důsledně kontroluje. 

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

kterou jsou žáci seznámeni vždy při úvodních hodinách jednotlivých předmětů. V odborném výcviku 

dále předchází každému novému tématu proškolení z BOZP. Žáci jsou prokazatelně seznamováni 

s návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a s místními provozně bezpečnostními předpisy. 

Při teoretickém i praktickém vyučování je podrobně stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky. 

 

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. 
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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 se ukončuje závěrečnou zkouškou, kterou škola realizuje prostřednictvím jednotného 

zadání závěrečných zkoušek (JZZZ). Zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných 

předmětů a z praktické zkoušky. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. 

Písemná část závěrečné zkoušky probíhá ve škole. Žák si volí jedno ze tří témat. Praktická část 

závěrečné zkoušky probíhá v podmínkách provozu na odloučeném pracovišti, kde žáci vykonávají 

odborný výcvik. Ústní část JZZZ probíhá ve škole před zkušební komisí, kterou jmenuje ředitel školy. 

Žák si vybírá z 25 témat, která kopírují učivo za tři roky studia. 

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 
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4 UČEBNÍ PLÁN 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Délka a forma vzdělávání: 3 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 

Český jazyk 1 1 1 (D1) 3 

Občanská výchova 1 1 1 3 

Matematika 2 2 (D1) - 4 

Estetické vzdělávání 0,5 0,5 - 1 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Obchodní provoz 1 1 2 (D2) 4 

Obchodní počty 1 1 (D1) - 2 

Řeč a komunikace 1 - - 1 

Psychologie 1 1 (D1) - 2 

Propagace 1 - - 1 

Zbožíznalství 4 (D2) 4 (D2) 1 9 

Odborný výcvik 15 (D1) 17 (D3) 26 (D9) 58 

Informační a kom. technologie 1,5 1,5 - 3 

Anglický jazyk 1 (D1) 1 (D1) - 2 

Celkem hodin týdně 32 32 32 96 

Poznámka: 

D znamená disponibilní hodina 

 

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

1) Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání 

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

2) Disponibilní hodiny 

Využito celkem 25 disponibilních hodin, rozpis: 

- 1 hodina český jazyk 

- 1 hodina matematika 

- 2 hodiny obchodní provoz 

- 1 hodina obchodní počty 

- 1 hodina psychologie 

- 4 hodiny zbožíznalství 
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- 13 hodin odborný výcvik 

- 2 hodiny anglický jazyk 

 

3) Odborný výcvik se organizuje v prvním a druhém ročníku v týdenních cyklech. Ve třetím 

ročníku potom jeden den v týdnu probíhá výuka ve škole a 4 dny odborného výcviku 

v Kauflandu pod vedením učitele ODV. 

 

4) Počet týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je 96. 

 

5) Sportovní aktivity 

Tělesná výchova je v každém ročníku zařazena v rozsahu 1 hodina 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. 

Vyučování podle rozpisu učiva 33 33 30 

Lyžařský výcvikový kurz 1 0 0 

Sportovně turistický kurz 0 1 0 

Závěrečná zkouška 0 0 1 

Časová rezerva 6 6 9 

Celkem týdnů 40 40 40 

  



23 
 

5 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁNÍ 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 2 64  Český jazyk (1) 3 96 

 - Cizí jazyk    Anglický jazyk (2) 2 64 

Občanský vzdělávací základ 3 96  Občanská výchova 3 96 

Matematické vzdělávání 3 96  Matematika (1) 4 128 

Estetické vzdělávání 1 32  Estetické vzdělávání 1 32 

Vzdělávání pro zdraví 3 96  Tělesná výchova 3 96 

Vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích 
3 96 

 Informační a komunikační 

technologie 
3 96 

Obchodně provozní činnosti 56 1792  Odborný výcvik (13) 58 1856 

 Obchodní provoz (2) 4 128 

 Zbožíznalství (4) 9 288 

 Psychologie (1) 2 64 

 Propagace 1 32 

 Řeč a komunikace 1 32 

 Obchodní počty (1) 2 64 

Disponibilní hodiny 25 800    

Celkem 96 3072  96 3072 
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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: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 96 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační dovednosti žáků, začlenit jazykové 

návyky do mimoškolních souvislostí a rozvíjet čtenářskou gramotnost. Žáci jsou vedeni k tomu, aby 

četli s porozuměním, dokázali získat informace z přečteného textu, uměli 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. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

- pochopili, že dorozumívat se s lidmi je základní potřebou lidského života; 

- rozvíjeli výstižně a jazykově správně své vyjadřování; 

- tyto vědomosti a dovednosti dovedli prakticky využívat v písemném i ústním projevu; 

- dovedli slušně vystupovat. 

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 

tyto tematické celky: Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností, Komunikační a slohovou 

výchovu a Práci s textem a získávání informací. Předmět je zařazen do prvního, druhého i třetího 

ročníku. 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 skladby 

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 vytvářet různé texty informačního a administrativního charakteru a jednodušší slohové útvary. 
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Učí se vyjadřovat ve sféře sdělovací, běžné komunikace. V rámci práce s textem a získávání informací 

pracují žáci s různými druhy textů. Učí se vyhledávat a zpracovávat získané informace. Výuka je 

vhodně doplňována exkurzemi, výstavami a kulturními akcemi dle aktuální nabídky. 

Výukové strategie 

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

názorných pomůcek, využití audiovizuální a výpočetní techniky ve výuce, interaktivní tabule. 

Hodnocení výsledků žáků 

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

Znalosti jsou prověřovány písemnou formou, při níž je ověřováno, zda si žák osvojil teoretické učivo 

dostatečně a zda dokáže znalosti aplikovat na konkrétním zadání. 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. V rámci výuky 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 jednotlivých předmětů 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. 

Komunikativní kompetence 

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

v projevech mluvených i psaných vyjadřovat srozumitelně a souvisle. 
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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 

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. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

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 používají pojmy kvantifikujícího charakteru, čtou různé formy grafického znázornění (tabulky, 

diagramy, grafy, 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. Nejdůležitější je funkční gramotnost žáků (schopnost číst textový materiál 

s porozuměním, interpretovat jej, hodnotit a využívat jej). 

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. 

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. 

Informační a komunikační technologie 

Žák umí vyhledávat potřebné informace pomocí informačních a komunikačních technologií. 
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Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. 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 66-51-E/01 Prodavačské práce 

a bude modifikován s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků.  

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

 

- rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu; 

- řídí se zásadami správné výslovnosti; 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu; 

- chápe postavení češtiny mezi jinými jazyky; 

- v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví a skladby; 

- používá adekvátní slovní zásobu včetně 

příslušné odborné terminologie; 

 

Zdokonalování jazykových vědomostí 

a dovedností 

- národní jazyk a jeho útvary 

- evropské a světové jazyky 

- jazyková kultura 

- tvarosloví, pravopisné jevy 

- slovní zásoba a její rozvrstvení, zvláště 

vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, 

terminologie 

 

- sestavuje a píše vypravování; 

- zlepšuje neustále svůj písemný jazykový 

projev; 

- orientuje se v informačních postupech 

a útvarech; 

- dokáže vyplnit formulář, složenku, 

dotazník, anketu, vytvoří plakát, reklamu. 

 

Komunikační a slohová výchova 

- vypravování, osnova 

- běžné informační postupy a útvary, krátké 

informační útvary 

 



28 
 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- používá adekvátní slovní zásobu včetně 

příslušné odborné terminologie; 

- používá základní jazykové a pravopisné 

dovednosti (odhaluje a opravuje jazykové 

chyby); 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu; 

 

Zdokonalování jazykových vědomostí 

a dovedností 

- obohacování slovní zásoby a tvoření slov 

- tvarosloví a skladba, pravopisné jevy 

 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně 

a srozumitelně; 

- je schopen sestavit a přednést krátký prostě 

sdělovací, administrativní a prakticky 

odborný projev; 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit) i negativní (kritizovat, 

polemizovat); 

- vhodně se prezentuje. 

 

Komunikační a slohová výchova 

- projevy prostě sdělovací, administrativní, 

prakticky odborné, jejich základní znaky, 

postupy a prostředky (osobní dopisy, 

životopis, inzerát a odpověď na něj, popis 

osoby a věci) 

- grafická a formální úprava jednotlivých 

písemných projevů 

- komunikační situace, komunikační strategie 

 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví a skladby; 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu; 

 

Zdokonalování jazykových vědomostí 

a dovedností 

- skladba 

- interpunkční dovednosti 

- pravopisné jevy 

 

- ví, kde je místní knihovna a co v ní může 

najít; 

- zjišťuje jednoduché potřebné informace 

z dostupných informačních zdrojů; 

- rozumí obsahu textu. 

Práce s textem a získávání informací 

- informatická výchova, knihovny a jejich 

služby, noviny, časopisy a jiná periodika, 

internet 

- techniky čtení, orientace v textu, jeho 

rozbor 

- získávání informací z textu (též odborného 

a administrativního) 
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6.2 OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy:  Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Občanská výchova 

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodina za studium: 96 

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. 

Své myšlenky formulují srozumitelně a souvisle, dokážou vyjádřit svůj názor a obhájit jej. 

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, podílejí 

se na realizaci společných pracovních a jiných činností. Přijímají a odpovědně plní 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 

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 používají pojmy kvantifikujícího charakteru, čtou různé formy grafického znázornění (tabulky, 

diagramy, grafy, schémata apod.). 

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. 
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Mezipředmětové vztahy 

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

předmětech, a to zejména v českém jazyce, estetickém vzdělávání, psychologii a řeči a komunikaci. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Člověk v lidském společenství 

Člověk jako občan 

Člověk a právo 

Člověk a etická výchova 

Česká republika, Evropa a svět 

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 na základě pozorování lidí kolem 

sebe a informací z masových médií, jaké je 

rozvrstvení české společnosti z hlediska 

národnosti, náboženství a sociálního 

postavení; vysvětlí, proč sám sebe přiřazuje 

k určitému etniku (národu…) nebo jiné 

skupině; 

- dovede aplikovat zásady slušného chování 

v běžných životních situacích; uvede 

Člověk v lidském společenství 

- lidská společnost a společenské skupiny, 

současná česká společnost, její vrstvy 

- odpovědnost, slušnost, optimismus a dobrý 

vztah k lidem jako základ demokratického 

soužití v rodině a širší komunitě 

- sociální nerovnost a chudoba v současné 

společnosti 

- rozpočet jednotlivce a domácnosti; řešení 

krizových finančních situací, sociální 
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příklady sousedské pomoci a spolupráce, 

lásky, přátelství a dalších hodnot; 

- uvede, jaká práva a povinnosti pro někoho 

vyplývají z jeho role v rodině, ve škole, 

na pracovišti; 

- sestaví rozpočet jednotlivce a domácnosti, 

rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy 

a výdaje, navrhne jak řešit schodkový 

rozpočet a jak naložit s přebytkovým 

rozpočtem; 

- navrhne způsoby, jak využít volné finanční 

prostředky, vybere nejvýhodnější produkt 

pro investování volných finančních 

prostředků; 

- vybere nejvýhodnější úvěrový produkt 

s ohledem na své potřeby a zdůvodní svou 

volbu, vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení, 

posoudí výši úrokových sazeb a na příkladu 

ukáže rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN 

(roční procentní sazba nákladů); 

- na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho 

může vzniknout napětí nebo konflikt mezi 

příslušníky většinové společnosti 

a příslušníky některé z menšin; 

- je schopen rozeznat zcela zřejmé konkrétní 

příklady ovlivňování veřejnosti (např. 

v médiích, v reklamě, v politice…); 

- na základě pozorování života kolem sebe 

a informací z médií uvede příklady 

porušování genderové rovnosti (rovnosti 

mužů a žen); 

- popíše specifika některých náboženství, 

k nimž se hlásí obyvatelé ČR a Evropy; 

vysvětlí, čím mohou být nebezpečné některé 

náboženské sekty a náboženská 

nesnášenlivost; 

 

zajištění občanů 

- rasy, národy a národnosti; většina a menšiny 

ve společnosti – klady vzájemného 

obohacování a problémy multikulturního 

soužití; migrace v současném světě, 

migranti, azylanti 

- postavení mužů a žen v rodině a ve 

společnosti 

- víra a ateismus, náboženství a církve, 

náboženská hnutí a sekty, náboženský 

fundamentalismus 

 

- uvede základní lidská práva, která jsou 

zakotvena v českých zákonech – včetně 

práv dětí, popíše, kam se obrátit, když jsou 

lidská práva ohrožena; 

- uvede příklady jednání, které demokracii 

ohrožuje (sobectví, korupce, kriminalita, 

Člověk jako občan 

- lidská práva, jejich obhajování a možné 

zneužívání, veřejný ochránce lidských práv, 

práva dětí 

- svobodný přístup k informacím; média (tisk, 

televize, rozhlas, internet), funkce médií, 

kritický přístup k médiím, média jako zdroj 
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násilí, neodpovědnost…); 

- vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, 

událostí a lidí v médiích přijímat kriticky. 

 

zábavy a poučení 

 

 

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 

 

- uvede, k čemu je pro občana dnešní doby 

prospěšný demokratický stát a jaké má ke 

svému státu občan povinnosti; 

- uvede nejvýznamnější české politické 

strany, vysvětlí, proč se konají svobodné 

volby a proč se jich mají lidé zúčastnit; 

popíše, podle čeho se může občan 

orientovat, když zvažuje nabídku 

politických stran; 

- uvede příklady extremismu, např. 

na základě mediálního zpravodajství nebo 

pozorováním lidí kolem sebe; vysvětlí, proč 

jsou extremistické názory a jednání 

nebezpečné; 

- uvede konkrétní příklad pozitivní občanské 

angažovanosti; 

- uvede základní zásady a principy, 

na kterých je založena demokracie; 

- v konkrétních příkladech ze života rozliší 

pozitivní jednání (tj. jednání, které je 

v souladu s občanskými ctnostmi) 

Člověk jako občan 

- stát a jeho funkce, ústava a politický systém 

ČR, struktura veřejné správy, obecní 

a krajská samospráva 

- politika, politické strany, volby, právo volit 

- politický radikalismus a extremismus, 

aktuální česká extremistická scéna a její 

symbolika, mládež a extremismus 

- občanská společnost, občanské ctnosti 

potřebné pro demokracii a multikulturní 

soužití; 

- základní hodnoty a principy demokracie 
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od špatného (tj. nedemokratického jednání); 

- objasní, jak se mají řešit konflikty mezi 

vrstevníky a žáky, co se rozumí šikanou 

a vandalismem a jaké mají tyto jevy 

důsledky; 

 

 

- popíše, čím se zabývá policie, soudy, 

advokacie a notářství; 

- uvede, kdy je člověk způsobilý k právním 

úkonům a má trestní odpovědnost; 

- dovede reklamovat koupené zboží nebo 

služby; 

- dovede z textu smlouvy (např. o koupi 

zboží, cestovním zájezdu, pojištění, půjčce) 

zjistit, jaké mu z ní vyplývají povinnosti 

a práva a jaké jsou důsledky neznalosti 

smlouvy, a to včetně jejích všeobecných 

podmínek; 

- na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva 

spotřebitele; 

- vysvětlí práva a povinnosti mezi dětmi 

a rodiči, mezi manželi; dovede v této oblasti 

práva vyhledat informace a pomoc při 

řešení konkrétního problému; 

- popíše postupy vhodného jednání, stane-li 

se svědkem nebo obětí kriminálního jednání 

(šikana, lichva, násilí, vydírání…); 

 

Člověk a právo 

- právo a spravedlnost, právní stát, právní 

ochrana občanů, právní vztahy 

- soustava soudů v ČR; právnická povolání 

(notáři, advokáti, soudcové) 

- právo a mravní zodpovědnost v běžném 

životě; vlastnictví; smlouvy, odpovědnost za 

škodu, práva spotřebitele 

- manželé a partneři, děti v rodině, domácí 

násilí 

- trestní právo: trestní odpovědnost, tresty 

a ochranná opatření, orgány činné v trestním 

řízení (policie, státní zastupitelství, 

vyšetřovatel, soud) 

- kriminalita páchaná na mladistvých 

a dětech, kriminalita páchaná mladistvými 

 

 

- pomáhá budovat harmonické vztahy 

v rodině, na pracovišti, mezi společenskými 

skupinami, mezi národy; 

- stává se mravně zodpovědným člověkem ve 

smyslu pozitivní hodnotové orientace; 

- vytvoří si vlastní názor a osvojí si přiměřené 

etické postoje a chování a vytvoří pevné 

základy pro přijetí etických hodnot; 

- využívá tvořivé myšlení v oblasti 

mezilidských vztahů, uplatňuje tvořivost 

při řešení problémů. 

 

Člověk a etická výchova 

- komunikační dovednosti a empatie 

- pozitivní hodnocení sebe a druhých 

- tvořivost a iniciativa 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- umí uplatnit asertivní práva, je schopný se 

bránit manipulaci jednotlivce i skupiny; 

- zamyslí se nad životním stylem svého 

vzoru; 

- získává prosociálnost, prosociální chování 

(prosociální chování je zaměřeno na pomoc 

ve prospěch jiných osob, skupin nebo 

společenských cílů bez aktuální odměny); 

- získává zručnost prosociálních dovedností 

(komunikace, pozitivního hodnocení sebe, 

pozitivního hodnocení druhých, tvořivosti, 

iniciativy, empatie a asertivity) a působení 

faktoru reálných a zobrazených vzorů 

ve shodě s obecnými cíli a kompetencemi; 

- je vyzbrojen proti neseriózní reklamě; 

- ví, jak uplatnit etické aspekty ve své 

budoucí profesi; 

- vnímá krásu přírody všemi smysly, chápe 

etické aspekty ochrany přírody; 

 

Člověk a etická výchova 

- asertivní chování 

- reálné a zobrazené vzory 

- komplexní prosociálnost 

- aplikovaná etická výchova 

 

- dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, 

podle mapy popíše její polohu a vyjmenuje 

sousední státy; 

- popíše státní symboly; 

- uvede příklady velmocí, zemí vyspělých 

a rozvojových a zemí velmi chudých 

(včetně lokalizace na mapě); 

- na příkladech z hospodářství, kulturní sféry 

nebo politiky popíše, čemu se říká 

globalizace; 

- uvede hlavní problémy dnešního světa 

(globální problémy), lokalizuje na mapě 

aktuální ohniska napětí ve světě; 

- popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti 

a výhody z členství v EU plynou našim 

občanům; 

- na příkladu (z médií nebo jiných zdrojů) 

vysvětlí, jakých metod používají teroristé 

a za jakým účelem; 

Česká republika, Evropa a svět 

- současný svět: bohaté a chudé země, 

velmoci, ohniska napětí v soudobém světě 

- ČR a její sousedé 

- české státní a národní symboly 

- globalizace 

- globální problémy 

- ČR a evropská integrace 

- nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu ve 

světě 
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- 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 

  



38 
 

6.3 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: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 132 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět matematika připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat ve svém oboru – prodavač. 

Žáci by měli být schopni efektivně využívat získané znalosti v průběhu přípravy v jiných předmětech, 

v dalším vzdělávání i při výkonu povolání a v soukromém životě. 

Proces vzdělávání směřuje především k tomu, aby si žáci: 

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

osvojení pojmů, modelů a teorií; 

- osvojili a uměli používat symboliku, terminologii a adekvátní prostředky vyjadřování vztahů 

a zákonů; 

- v závislosti na základní školu zdokonalovali využívání základních myšlenkových operací 

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

a nacházet souvislosti mezi fakty; 

- 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 matematice; 

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

životního prostředí pro praktický život, pro pravdivé a objektivní poznávání světa. 

Charakteristika učiva 

Předmět se zaměřuje na základní znalost matematiky – sčítání, odčítání, násobení a dělení, procenta, 

převody jednotek, funkce, rovnice a práce s daty. Část učiva je věnována planimetrii a stereometrii. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žák využívá matematiku v různých životních situacích, ať už se jedná o život profesní či osobní. Je si 

vědom svých kvalit, je sebekritický, uznává důležitost matematiky pro život i výkon svého povolání. 
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Výukové strategie 

Stěžejní formou výuky je výuka ve třídním kolektivu. Je-li použita metoda výkladu, je vhodné, aby 

ihned následovalo praktické procvičení vyloženého učiva. Ve výuce se klade důraz na samostatnou 

a skupinovou práci. 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 si získané znalosti 

a dovednosti. Při výuce je rovněž užíváno vhodných pomůcek – interaktivní tabule, výpočetní 

techniky, modelů a obrazů. Podporována je i práce se zdroji informací, jako jsou např. internet. 

Hodnocení výsledků žáků 

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

Nejčastější jsou písemné práce, při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se 

správným logickým postupům, které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. 

Další složku testování žáků tvoří ústní zkoušení, které navíc prověří přesné vyjadřování a zhodnotí 

výstup před žáky. Při těchto formách zkoušení prokazují žáci své teoretické i praktické znalosti. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

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 

hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí a znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména 

v oboru a povolání. 

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. 

Své myšlenky formulují srozumitelně a souvisle, dokáží vyjádřit svůj názor a obhájit jej. 

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 
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jiných lidí, přijímají radu i kritiku, pracují samostatně i v týmu a podílejí se na realizaci společných 

pracovních a jiných činností, přijímají a jsou odpovědni plnit svěřené úkoly. 

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 

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

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

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. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

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

pracují s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učí se používat nové aplikace, 

komunikují elektronickou poštou a využívají další prostředky online a offline komunikace, získávají 

informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet, pracují 

s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, 

audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, uvědomují si 

nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat 

k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

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 

matematiky se naučí správnému chování v kolektivu, v souladu se společenskými normami 

a na základě utvářeného právního povědomí. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka předmětu matematika vede automaticky žáky k ekologickému chování v běžném životě, umějí 

pochopit důležitost třídění odpadů a šetrný přístup k planetě. 
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Člověk a svět práce 

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

a vytrvalosti překonávat překážky. Podporována je práce v týmu a spolupráce s ostatními lidmi. 

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 kriticky hodnocena danou společností. 

Informační a komunikační technologie 

V matematice je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat informace z různých zdrojů 

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

prací, při procvičování zadaného učiva. 

Mezipředmětové vztahy 

Matematika poskytuje prostředky k řešení problémů všem oblastem vzdělávání. Matematické 

kompetence jsou nepostradatelné pro obchodně-provozní a odborné vzdělávání, dále pro vzdělávání 

v informačních a komunikačních technologiích. Mimo jiné jako jediné cíleně rozvíjí tvořivost, 

analyticko-syntetické, deduktivní a induktivní a logické myšlení, takže mají vliv i na jazykovědné 

vzdělávání a komunikaci, společenskovědní a estetické vzdělávání a vzdělávání pro zdraví. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Operace s reálnými čísly 

Výrazy a jejich úpravy, řešení lineárních rovnic 

Funkce 

Planimetrie 

Výpočet povrchů a objemů těles 

Práce s daty 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- provádí aritmetické operace s přirozenými 

a celými čísly; 

- používá různé zápisy racionálního čísla; 

- provádí aritmetické operace se zlomky 

a desetinnými čísly, zaokrouhlí desetinné 

číslo; 

Operace s reálnými čísly 

- přirozená a celá čísla 

- racionální čísla 

- reálná čísla 

- procento a procentová část 

- jednoduché úrokování 

- mocniny a odmocniny 
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- znázorní reálné číslo na číselné ose; 

- určí druhou mocninu a odmocninu čísla 

pomocí kalkulátoru; 

- používá trojčlenku a řeší praktické úlohy 

s využitím procentového počtu; 

 

 

- určí hodnotu výrazu; 

- upravuje jednoduché výrazy; 

- řeší jednoduché lineární rovnice o jedné 

neznámé; 

 

Výrazy a jejich úpravy, řešení lineárních 

rovnic 

- výrazy s proměnnými, mnohočlenem 

- lineární rovnice o jedné neznámé 

 

- rozliší graf přímé a nepřímé úměrnosti, 

posoudí, kdy funkce roste nebo klesá. 

 

Funkce 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- využívá polohové a metrické vlastnosti 

základních rovinných útvarů při řešení úloh 

a problémů; 

- sestrojí trojúhelník, různé druhy 

rovnoběžníků a lichoběžník z daných prvků 

a určí jejich obvod a obsah; 

- určí obvod a obsah kruhu; vzájemnou 

polohu přímky a kružnice; 

 

Planimetrie 

- základní pojmy 

- trojúhelník 

- mnohoúhelník 

- kružnice a kruh 

 

- určí vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin 

- rozlišuje základní tělesa a určí povrch 

a objem krychle, kvádru a válce; 

 

Výpočet povrchů a objemů těles 

- základní polohové a metrické vlastnosti 

v prostoru 

- tělesa 

 

- vysvětlí a použije data vyjádřená 

v diagramech, grafech a tabulkách. 

 

Práce s daty  
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6.4 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: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 33 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Estetické vzdělávání vychovává žáky ke kultivovanému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního 

života. Má nadpředmětový charakter, a proto se prolíná s velkým počtem vyučovacích předmětů. 

Obecným cílem estetického vzdělávání je působit na city a vůli žáků a utvářet tak jejich hodnotovou 

orientaci. K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce. Estetické 

vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Práce s uměleckým textem 

je na tomto stupni vzdělávání zaměřena především na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Výuka by měla 

doplňovat dosavadní znalosti žáků a měla by být zaměřena na využívání vědomostí a dovedností 

v praktickém životě. Dalším cílem je přispívat, zejména prostřednictvím vyučování, k formování 

etického a občanského profilu žáků. 

Charakteristika učiva 

Předmět se skládá ze dvou tematických celků: Práce s literárním textem a Kultura. Tyto celky se 

vzájemně prolínají a tvoří jednotný komplex. Učivo estetického vzdělávání nejblíže souvisí s učivem 

předmětu český jazyk. Výuka probíhá v prvním a druhém ročníku. Výuka pomáhá formovat postoje 

žáků a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. 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. Výuka je vhodně doplňována exkurzemi, výstavami 

a kulturními akcemi dle aktuální nabídky. 

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, 
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- 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, 

- získali přehled o kulturním dění. 

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, soutěže, projekty. Četba a interpretace konkrétních ukázek z literárních děl, referáty 

o přečtených knihách či zhlédnutých filmech (samostatná vystoupení před spolužáky), 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, aktuality apod. Hodnocení je prováděno známkami. Vysoce kladně jsou hodnoceni ti žáci, 

u nichž je rozpoznán kladný vztah k jakémukoli druhu umění, nejen literárnímu, ale i dramatickému, 

filmovému 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. 

Matematické kompetence 

Žáci používají pojmy kvantifikujícího charakteru, čtou různé formy grafického znázornění (tabulky, 

diagramy, grafy, schémata apod.). 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

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. protifašistický 

a protikomunistický odboj). V rámci předmětu je třeba věnovat pozornost soudobému světu, kriticky 

se stavět k otázkám morálky, tolerance a 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 

exkurzích apod.) Pozornost je věnována otázce zachování literárních a uměleckých děl, které jsme 

zdědili v minulosti. 

Člověk a svět práce 

Estetické vzdělávání se prolíná mnoha 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. 
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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 

Práce s literárním textem 

Kultura 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- rozliší konkrétní díla podle základních 

literárních druhů a žánrů; 

- čte s porozuměním literární text. 

Práce s literárním textem 

- základní literární druhy a žánry 

ve vybraných dílech národní a světové 

literatury 

- četba a interpretace literárního textu 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- rozliší konkrétní literární díla podle 

Práce s literárním textem 

- základní literární druhy a žánry 
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základních literárních druhů a žánrů; 

- čte s porozuměním literární text; 

ve vybraných dílech národní a světové 

literatury 

- četba a interpretace literárního textu 

 

 

- orientuje se v kulturní nabídce v místě školy 

a bydliště; 

- popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci. 

Kultura 

- kulturní instituce v ČR a v regionu 

- společenská kultura, principy a normy 

kulturního chování 

- kultura bydlení, odívání 

- estetické a funkční normy při tvorbě 

a výrobě předmětů používaných v běžném 

životě 

- ochrana a využívání kulturních hodnot 
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6.5 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: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 96 

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 

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 výchova, a to především v problematice zdravého 

životního stylu. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Organizace, hygiena a bezpečnost v TEV. Péče o zdraví, pravidla první pomoci. Průpravná, 

kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná cvičení 
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Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Gymnastika 

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; 

- 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 a dechová 

cvičení a dovede je použít; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při všech 

pohybových aktivitách; 

 

Organizace, hygiena a bezpečnost v TEV. 

Péče o zdraví, pravidla první pomoci. 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná 

cvičení 

- cvičení pro přípravu organismu 

před pohybovou činností (zahřátí svalů, 

strečink aj. druhy protahovacích cvičení) 

- cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti, pro 

správné držení těla, pro vyrovnání svalové 

nerovnováhy, dechová cvičení, cvičení 

všestranně zaměřená pro každý den 

 

- 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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- ovládá zásady poskytování dopomoci 

a záchrany; 

- využívá gymnastických činností pro 

všestrannou pohybovou přípravu; 

Gymnastika 

Opakování a zdokonalování činností 

osvojených na ZŠ: 

- kotouly vpřed, vzad, letmo a jejich obměny 

- stoj na rukou 

- rovnovážná cvičení v různých polohách 

- přemet stranou, skoky 

- vazby a sestavy z osvojených cvičebních 

tvarů 

- roznožka přes bednu, skrčka přes kozu, 

bednu nadél i našíř, sestavy 

 

 

- 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; 

 

Atletika 

- běžecká gymnastika 

- sprinty, vytrvalostní běh, běžecké disciplíny 

- skoky do dálky a do výšky 

- vrh koulí 

 

 

- ovládá herní činnosti jednotlivce a je 

schopen spolupráce v družstvu; 

- dokáže rozlišit jednání fair play 

od nesportovního jednání; 

- podílí se na vytváření prostředí, které je 

založeno na vzájemném respektování 

a spolupráci; 

Sportovní hry 

- florbal – pohyb po hřišti, vedení míče, 

přihrávka, střelba, herní systém, hra 

- fotbal, futsal – opakování a zdokonalování 

činností osvojovaných na ZŠ – rozestavení 

hráče s míčem; přechod z obrany do útoku 

a zpět, přihrávka po zemi vnitřním 

a přímým nártem, přihrávka hlavou, 

zpracování míče; uvolňování s míčem 

a bez míče, obsazování prostoru a hráče 

s míčem a bez míče, odebírání míče, střelba 

z místa a po vedení míče, vhazování, 

činnost brankáře – chytání, přihrávání rukou 

a nohou, vykopávání z ruky 

- basketbal – opakování a zdokonalování 

činností osvojovaných na ZŠ – rozestavení 

kolem hráče s míčem, přechod z obrany 

do útoku a zpět, přihrávka obouruč 

a jednoruč, driblink, uvolňování s míčem 

i bez míče, obsazování hráče s míčem i bez 
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míče, střelba vrchní jednoruč i obouruč 

z místa a po pohybu, rozskok 

- utkání – jako základ diagnostiky herního 

výkonu a aplikace herních prvků ve hře – 

podle upravených a zjednodušených 

pravidel (vzhledem k podmínkám školy 

a úrovni žáků), hra s menším počtem hráčů 

a na menším hřišti 

- volejbal – opakování a zdokonalování 

činností osvojovaných na ZŠ – 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, 

jednoblok 

 

 

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti, svá slabá místa a ovládá 

prostředky, jak je odstraňovat; 

 

Testování pohybové výkonnosti 

- motorické testy 

 

- 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: 

 



56 
 

Lyžařská průprava 

- nošení lyží; připínání a odepínání lyží; 

základní postoj na lyžích 

- obraty – přednožením, zanožením, 

překrokem, výskokem; obraty na prudkém 

svahu 

- odšlapování; bruslení 

- 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 
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- základy sjezdu (v bezpečném a přehledném 

terénu bez překážek) 

- skok ze sněhového můstku 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

 

- chápe význam hygieny a bezpečnosti 

v TEV; 

- 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 a dechová 

cvičení a dovede je použít; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při všech 

pohybových aktivitách; 

 

Organizace, hygiena a bezpečnost v TEV. 

Péče o zdraví, pravidla první pomoci. 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná 

cvičení 

- cvičení pro přípravu organismu 

před pohybovou činností (zahřátí svalů, 

strečink aj. druhy protahovacích cvičení) 

- cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti, pro 

správné držení těla, pro vyrovnání svalové 

nerovnováhy, dechová cvičení, cvičení 

všestranně zaměřená pro každý den 

 

- 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 

 

- ovládá zásady poskytování dopomoci 

a záchrany; 

- využívá gymnastických činností pro 

Gymnastika 

- kotouly vpřed, vzad, letmo a jejich obměny 

- stoj na rukou 

- rovnovážná cvičení v různých polohách 
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všestrannou pohybovou přípravu; - přemet stranou, skoky 

- vazby a sestavy z osvojených cvičebních 

tvarů 

- roznožka přes bednu, skrčka přes kozu, 

bednu nadél i našíř, sestavy 

 

 

- 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; 

 

Atletika 

- běžecké disciplíny a jejich technika, nízký 

start, štafetový běh, sprinty, vytrvalostní běh 

- skoky do dálky a do výšky 

- vrh koulí 

 

 

- ovládá herní činnosti jednotlivce a je 

schopen spolupráce v družstvu; 

- dokáže rozlišit jednání fair play 

od nesportovního jednání; 

- podílí se na vytváření prostředí, které je 

 

založeno na vzájemném respektování 

a spolupráci; 

Sportovní hry 

- florbal – pohyb po hřišti, vedení míče, 

přihrávka, střelba, herní systém, hra 

- 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, obsazování prostoru 

a hráče s míčem a bez míče, odebírání míče, 

střelba z místa a po vedení míče, vhazování, 

činnost brankáře – chytání, přihrávání rukou 

a nohou, vykopávání z ruky, nácvik herních 

systémů 

- basketbal – opakování a zdokonalování 

činností dříve osvojených – rozestavení 

kolem hráče s míčem, přechod z obrany 

do útoku a zpět, přihrávka obouruč 

a jednoruč, driblink, 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 
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- utkání – jako základ diagnostiky herního 

výkonu a aplikace herních prvků ve hře – 

podle upravených a zjednodušených 

pravidel (vzhledem k podmínkám školy a 

úrovni hráčů), hra s menším počtem hráčů 

a na menším hřišti, streetball 

- volejbal – opakování a zdokonalování 

činností dříve osvojených – 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, jednoblok 

 

 

- chápe vliv fyzického a psychického zatížení 

na lidský organismus; 

- je schopen zhodnotit úroveň svých 

pohybových schopností a zná prostředky na 

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 kanoi 

a dodržuje pravidla jízdy na klidné i tekoucí 

vodě; 

- ovládá zásady pomoci tonoucímu a zásady 

první pomoci při tonutí. 

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 
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záběry, jízda na lodi vpřed, udržování směru 

jízdy, změny směru jízdy, brzdění, jízda 

vzad, otáčení, přistávání 

- jízda na toku s obtížností odpovídající 

úrovni žáků 

 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

 

- chápe význam hygieny a bezpečnosti 

v TEV; 

- 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 a dechová 

cvičení a dovede je použít; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při všech 

pohybových aktivitách; 

 

Organizace, hygiena a bezpečnost v TEV. 

Péče o zdraví, pravidla první pomoci. 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná 

cvičení 

- cvičení pro přípravu organismu 

před pohybovou činností (zahřátí svalů, 

strečink aj. druhy protahovacích cvičení) 

- cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti, pro 

správné držení těla, pro vyrovnání svalové 

nerovnováhy, dechová cvičení, cvičení 

všestranně zaměřená pro každý den 

 

- 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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- ovládá zásady poskytování dopomoci 

a záchrany; 

- využívá gymnastických činností pro 

všestrannou pohybovou přípravu; 

Gymnastika 

- kotouly vpřed, vzad, letmo a jejich obměny 

- stoj na rukou 

- rovnovážná cvičení v různých polohách 

- přemet stranou, skoky 

- vazby a sestavy z osvojených cvičebních 

tvarů 

- roznožka přes bednu, skrčka přes kozu, 

bednu nadél i našíř, sestavy 

 

 

- 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; 

 

Atletika 

- běžecké disciplíny a jejich technika, nízký 

start, štafetový běh, sprinty, vytrvalostní běh 

- skoky do dálky a do výšky 

- vrh koulí 

 

 

- ovládá herní činnosti jednotlivce a je 

schopen spolupráce v družstvu; 

- dokáže rozlišit jednání fair play 

od nesportovního jednání; 

- podílí se na vytváření prostředí, které je 

založeno na vzájemném respektování 

a spolupráci; 

Sportovní hry 

- florbal – pohyb po hřišti, vedení míče, 

přihrávka, střelba, herní systém, hra 

- 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, obsazování prostoru 

a hráče s míčem a bez míče, odebírání míče, 

střelba z místa a po vedení míče, vhazování, 

činnost brankáře – chytání, přihrávání rukou 

a nohou, vykopávání z ruky, nácvik herních 

systémů 

- basketbal – opakování a zdokonalování 

činností dříve osvojených – rozestavení 

kolem hráče s míčem, přechod z obrany 

do útoku a zpět, přihrávka obouruč 

a jednoruč, driblink, uvolňování s míčem 

i bez míče, obsazování hráče s míčem 
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i bez míče, střelba vrchní jednoruč 

i obouruč z místa a po pohybu, rozskok, 

obrana zónová a osobní, útok postupný, 

rychlý protiútok 

- utkání – jako základ diagnostiky herního 

výkonu a aplikace herních prvků ve hře – 

podle upravených a zjednodušených 

pravidel (vzhledem k podmínkám školy a 

úrovni hráčů), hra s menším počtem hráčů 

a na menším hřišti, streetball 

- volejbal – opakování a zdokonalování 

činností dříve osvojených – 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, jednoblok 

 

 

- chápe význam a použití motorických testů; 

- chápe vliv fyzického a psychického zatížení 

na lidský organismus. 

 

Testování pohybové výkonnosti 

- motorické testy 
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6.6 OBCHODNÍ PROVOZ 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy:   Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Obchodní provoz 

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 126 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět obchodní provoz připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat ve svém oboru – 

prodavač. Získají znalosti týkající se uspořádání prodejny, jednotlivých typů hlavní soustavy 

prodejních jednotek, způsobů a forem prodeje. 

Proces vzdělávání v předmětu obchodní provoz směřuje především k tomu, aby žáci: 

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

osvojení pojmů, modelů a teorií, 

- osvojili a uměli používat symboliku, terminologii a adekvátní prostředky vyjadřování, 

- správně rozeznali a uměli používat zařízení prodejny, 

- zvládali pohovořit o jednotlivých formách prodeje a jejich specifikách, 

- dokázali rozeznat maloobchod a velkoobchod – fungování obchodní sítě, 

- orientovali se v jednotlivých typech soustavy prodejních jednotek, 

- chápali význam inventarizace, uměli ji provádět, 

- dokázali začlenit jednotlivé zaměstnance obchodu, 

- uměli vyjmenovat a v praxi užít obchodní operace v prodejně, 

- 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 obchodním provozu. 

Charakteristika učiva 

Předmět se zaměřuje na znalost základních pojmů z obchodního provozu – prodejna, zaměstnanci 

prodejny, formy prodeje, maloobchod, hlavní soustava prodejních jednotek, velkoobchod, kvalifikace, 

rekvalifikace, odpovědnost za škody. 
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žák využívá znalostí z oboru obchodního provozu především ve svém profesním životě, ale také 

ve svém životě osobním, kdy na trhu vystupuje jako zákazník. Je si vědom svých kvalit, je 

sebekritický, uznává důležitost obchodního provozu pro život i výkon svého povolání. Umí reagovat 

ve vypjatých životních situacích a projevuje se asertivně. 

Výukové strategie 

Stěžejní formou výuky je výuka ve třídním kolektivu. Těžiště výuky spočívá v modelaci praktických 

situací. Je-li použita metoda výkladu, je vhodné, aby ihned následovalo praktické procvičení 

vyloženého učiva. Ve výuce se klade důraz na samostatnou a skupinovou práci. Žáci musí nejprve 

pochopit základní pojmy obchodního provozu, které poté aplikují při řešení konkrétních situací. 

Hodnocení výsledků žáků 

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

Nejčastější jsou práce písemné, při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se 

správným logickým postupům, které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. 

Další složku testování žáků tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří přesné vyjadřování a zhodnotí 

výstup před spolužáky. Při těchto formách zkoušení prokazují žáci své teoretické znalosti. 

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. Dále žáci vybírají a využívají pro efektivní učení 

vhodné způsoby, metody a strategie. Plánují, organizují a řídí vlastní učení, projevují ochotu věnovat 

se dalšímu studiu a celoživotnímu 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, a to jak v projevech mluvených, tak 

i psaných. Své myšlenky formulují srozumitelně a souvisle, dokáží vyjádřit svůj názor a obhájit ho. 

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 
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jiných lidí, přijímají radu i kritiku, pracují jak samostatně, tak i v týmu a podílejí se na realizaci 

společných pracovních a jiných činností. Přijímají a jsou odpovědni plnit svěřené úkoly. 

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 

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

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

Matematické kompetence 

Žáci používají pojmy kvantifikujícího charakteru, čtou různé formy grafického znázornění (tabulky, 

diagramy, grafy, schémata apod.). 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

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

pracují s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učí se používat nové aplikace, 

komunikují elektronickou poštou a využívají další prostředky online a offline komunikace. Uvědomují 

si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat 

k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

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 

obchodního provozu se naučí správnému chování v kolektivu, v souladu se společenskými normami 

a na základě utvářeného právního povědomí. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka předmětu obchodní provoz vede žáky k ekologickému chování v běžném životě, ale především 

v obchodě, při třídění odpadu a manipulaci s ním. 

Člověk a svět práce 

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

a vytrvalosti překonávat překážky. Dále pak se jeví jako významná práce v týmu a spolupráce 

s ostatními lidmi. Obecně platí, že žáci se učí praktickým činnostem, které budou moci nabízet 

a uplatňovat v pracovním procesu. Žáci si uvědomují, že jakákoliv znalost a dovednost bude 

v budoucnu kriticky hodnocena společností. 
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Informační a komunikační technologie 

V obchodním provozu je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat informace z různých zdrojů 

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

prací, při vypracování referátu na zadané téma. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Výuka předmětu navazuje 

na vědomosti a dovednosti získané v dalších předmětech a je s nimi provázána. Jedná se o předměty 

odborný výcvik, zbožíznalství, psychologie a propagace. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Prodejna 

Zaměstnanci prodejny 

Organizace práce v prodejně 

Formy prodeje zboží a druhy služeb obchodu 

Maloobchod 

Dodavatelé 

Obchodní operace v prodejně 

Velkoobchod 

Zaměstnanci 

Inventarizace 

Odpovědnost za škody 

Opakování a prohlubování učiva 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- chápe význam prodejny jako základní 

provozní jednotky maloobchodu; 

- umí vyjmenovat, co patří k vnější a vnitřní 

výbavě prodejny; 

- charakterizuje druhy jednotlivých zařízení 

v prodejně; 

- ovládá pravidla BOZP; 

- zná pravidla zabezpečení prodejny proti 

vloupání, ale i v případě požáru i jiné 

živelné pohromy; 

Prodejna 

- prodejna – provozní jednotka maloobchodu 

- úprava a prostorové řešení prodejen 

- vnější úprava a označení prodejen: firemní 

štít, výkladní skříň, vstupní prostor, okolí 

a označení 

- vnitřní úprava a prostorové řešení prodejen, 

požadavky na vnitřní úpravu, dispoziční 

řešení prodejen 

- zařízení prodejen, požadavky na zařízení: 

ekonomické, ergonomické, funkční, 
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estetické 

- druhy zařízení: k příjmu, k prodeji 

a skladování, k manipulaci a k vnitřní 

dopravě, speciální a doplňková zařízení 

- bezpečnost práce a hygiena v prodejnách, 

zásady bezpečnosti při práci, ochrana zboží 

před škůdci 

- ochrana zboží před zničením a zcizením 

- zabezpečení prodejny proti vloupání 

a požáru 

 

 

- umí rozčlenit zaměstnance prodejny podle 

pracovní náplně; 

- zná práva vyplývající ze ZP; 

- má osvojená pravidla osobní hygieny 

a chápe její význam při práci v PJ; 

Zaměstnanci prodejny 

- členění zaměstnanců, jejich pracovní náplň 

- práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající 

z pracovního poměru 

- osobní hygiena, hygiena a estetika 

pracovního prostředí 

 

 

- zná organizaci práce v PJ; 

- chápe význam dodržování pracovní doby; 

- rozumí pojmu provozní doba; 

 

Organizace práce v prodejně 

- organizace práce v prodejně 

- pracovní doba, její stanovení, přechodné 

uzavření prodejny 

 

 

- umí rozčlenit jednotlivé formy prodeje; 

- chápe význam znalosti základních 

a doplňkových forem prodeje; 

- zná náležitosti při prodeji zboží na půjčku; 

- chápe podstatu hotovostního 

a bezhotovostního placení; 

- rozlišuje služby obchodu a chápe jejich 

význam. 

Formy prodeje zboží a druhy služeb 

obchodu 

- členění jednotlivých forem prodeje 

- základní formy prodeje, jejich 

charakteristika a uplatnění: pultový prodej, 

samoobslužný výběr, volný výběr 

- doplňkové formy prodeje, charakteristika, 

význam a uplatnění: zásilkový prodej, podle 

vzorků, prodej pomocí automatů, stánkový 

prodej, pojízdné PJ 

- prodej zboží na půjčku 

- placení zboží v prodejně 

- hotovostní a bezhotovostní způsob placení, 

podstata a význam 

- druhy služeb obchodu 

- bezplatné a placené služby, charakteristika, 

význam 
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- chápe význam MO – uspokojování potřeb 

spotřebitele; 

- umí vyjmenovat úkoly MO; 

- definuje soustavu hlavních typů PJ; 

 

Maloobchod 

- význam a úkoly maloobchodu 

- soustava hlavních typů provozních jednotek, 

jejich charakteristika 

 

- umí rozčlenit dodavatele, druhy dodávek; 

Dodavatelé 

- zásobování prodejen 

- členění a charakteristika dodavatelů 

- druhy dodávek 

- nákup zemědělských produktů 

- nákup zboží z dovozu 

 

 

- umí vyjmenovat obchodní operace 

v obchodě od nákupu až po prodejní proces; 

- chápe význam a důležitost jednotlivých fází; 

- zná všechny zásady skladování a v praxi je 

dodržuje; 

- charakterizuje prodejní proces a jeho 

jednotlivé složky; 

- zná zásady práce na KP; 

- prakticky předvede příjem a výdej zboží; 

- bezchybně vystavuje doklady o nákupu 

zboží; 

Obchodní operace v prodejně 

- nákup zboží 

- příprava k nákupu zboží 

- sledování spotřebitelské poptávky, výběr 

dodavatele 

- výběr nejvhodnější nabídky od dodavatelů 

- uzavírání kupní smlouvy 

- příjem zboží 

- odběr a přejímka zboží, reklamace zboží 

- hotovostní a bezhotovostní způsob placení 

- skladování a uskladnění zboží 

- prodej zboží 

- prodejní proces 

- technika prodeje zboží 

- práce s kontrolní pokladnou, obecné zásady, 

příjem a výdej peněz 

- doklady o nákupu a ceně zboží 

 

 

- definuje význam velkoobchodu; 

- zná význam jednotlivých typů VO podle 

forem činnosti; 

- rozumí jednotlivým VO operacím. 

Velkoobchod 

- význam a základní funkce velkoobchodu 

- obchodní spolupráce – distribuce zboží 

- typy velkoobchodních jednotek podle forem 

činnosti 

- velkoobchodní operace 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- chápe způsob získávání zaměstnanců; 

- zná institut ÚP; 

- zná práva zaměstnanců a jejich pracovní 

podmínky; 

- rozumí fungování odborových organizací; 

- chápe pojem produktivita práce; 

- orientuje se v Zákoníku práce; 

- umí vyhledávat dle obsahu potřebné 

informace; 

- zná náležitosti pracovní smlouvy; 

- dodržuje pracovní kázeň, dodržuje BOZP; 

- chápe význam nemocenského a sociálního 

pojištění; 

 

Zaměstnanci 

- získávání zaměstnanců, kvalifikace 

a rekvalifikace 

- péče o zaměstnance, pracovní podmínky 

- sociální program, úloha odborů, kolektivní 

smlouva 

- produktivita práce, odměňování 

zaměstnanců 

- pracovněprávní vztahy, zaměstnanci 

a zaměstnavatelé 

- zákoník práce, základní informace 

- pracovní poměr 

- pracovní kázeň, pracovní řád, BOZP 

- nemocenské a sociální zabezpečení 

 

- rozumí významu inventarizace pro každou 

PJ; 

- řídí se zásadami provádění inventarizace; 

- umí provádět fyzickou inventuru; 

- definuje inventarizační rozdíly; 

Inventarizace v prodejně 

- význam a druhy inventarizace 

- zásady provádění inventarizace, 

inventarizační komise 

- fyzická inventura 

- inventarizační rozdíly, přirozené úbytky 

a ztráty 

 

 

- zná druhy škod; 

- vyjmenuje povinnosti zaměstnanců, které 

vedou k předcházení škodám; 

- vnímá odpovědnost zaměstnanců 

na svěřených hodnotách; 

- rozumí pojmu hmotná a obecná 

odpovědnost; 

Odpovědnost za škody 

- druhy škod vznikající při hospodářské 

činnosti 

- povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 

při předcházení škodám 

- odpovědnost zaměstnanců za škody, 

za schodek na svěřených hodnotách 

- hmotná odpovědnost 

- obecná odpovědnost 

- odpovědnost za nesplnění povinnosti 

k odvrácení škody 

- náhrada škody vyplývající z odpovědnosti 

zaměstnanců 

 

 

- opakuje učivo 1., 2., a 3. ročníku; 

- připravuje se k závěrečným zkouškám; 

 

Opakování a prohlubování učiva 
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- zpracovává jednotlivá témata z obchodního 

provozu; 

- připravuje si prezentace jednotlivých témat. 
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6.7 OBCHODNÍ POČTY 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

 organizace 

Adresa školy:   Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Obchodní počty 

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 66 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět obchodní počty připravuje žáky k tomu, aby si upevnili a prohloubili početní paměť, 

samostatné usuzování a vytvořili si dovednosti a návyky potřebné v obchodní praxi. Získané 

dovednosti si natolik osvojili, aby byli schopni pracovat ve svém oboru – prodavač. Žáci by měli být 

schopni efektivně využívat získané znalosti v průběhu přípravy v jiných předmětech, v dalším 

vzdělávání i při výkonu povolání a v soukromém životě. 

Proces vzdělávání v předmětu obchodní počty směřuje především k tomu, aby si žáci: 

- vytvořili základy a návyky potřebné při běžných výpočtech v obchodní praxi, 

- prováděli početní operace s dostatečnou přesností, jistotou a pohotovostí, 

- ovládali početní výkony s měrnými i peněžními jednotkami, používali vhodné pracovní 

postupy při řešení výpočtu praktických úloh, 

- osvojili estetický písemný projev, zejména čitelné písmo a číslice i úhlednou úpravu 

písemností, 

- dodržovali správnou terminologii, platné názvy, jednotky a značky v souladu s platnými 

normami, 

- osvojili a uměli používat symboliku, terminologii a adekvátní prostředky vyjadřování vztahů 

a zákonů, 

- v závislosti na základní školu zdokonalovali využívání základních myšlenkových operací 

(indukce, dedukce), rozvíjeli schopnosti hledat a nacházet souvislosti mezi fakty, 

- 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 obchodních počtech, 

- 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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Charakteristika učiva 

Předmět se zaměřuje na základní znalost matematiky – sčítání, odčítání, násobení a dělení, měrné 

a peněžní jednotky, algoritmické početní postupy a procentový počet. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žák využívá obchodní počty v různých životních situacích, ať už se jedná o život profesní či osobní. Je 

si vědom svých kvalit, je sebekritický, uznává důležitost tohoto předmětu pro život i výkon svého 

povolání. 

Výukové strategie 

Stěžejní formou výuky je výuka ve třídním kolektivu. Je-li použita metoda výkladu, je vhodné, aby 

ihned následovalo praktické procvičení vyloženého učiva. Ve výuce se klade důraz na samostatnou 

a skupinovou práci. 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 si získané znalosti 

a dovednosti. Při výuce je rovněž užíváno vhodných pomůcek – interaktivní tabule, technické 

vybavení školních laboratoří, výpočetní techniky, modelů a obrazů. Podporována je i práce se zdroji 

informací, jako je např. internet. Při vzdělávání žáků je přihlíženo k míře jejich postižení a jejich 

intelektuálním schopnostem. 

Hodnocení výsledků žáků 

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

Nejčastější jsou práce písemné, při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se 

správným logickým postupům, které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. 

Další složku testování žáků tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří přesné vyjadřování a zhodnotí 

výstup před žáky. Při těchto formách zkoušení prokazují žáci své teoretické i praktické znalosti. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

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 

hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí a znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména 

v oboru a povolání. 
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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, a to jak v projevech mluvených, tak 

i psaných. Své myšlenky formulují srozumitelně a souvisle, dokáží vyjádřit svůj názor a obhájit jej. 

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, pracují samostatně i v týmu a podílejí se na realizaci společných 

pracovních a jiných činností, přijímají a jsou odpovědni plnit svěřené úkoly. 

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 

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

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

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. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Žáci pracují s prostředky informačních a komunikačních technologií, pracují s běžným základním 

a aplikačním programovým vybavením, učí se používat nové aplikace, komunikují elektronickou 

poštou a využívají další prostředky online a offline komunikace, získávají informace z otevřených 

zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet, pracují s informacemi z různých zdrojů 

nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků 

informačních a komunikačních technologií, uvědomují si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost 

různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 
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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 

obchodních počtů se naučí správnému chování v kolektivu, v souladu se společenskými normami 

a na základě utvářeného právního povědomí. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka předmětu vede automaticky žáky k ekologickému chování v běžném životě, umějí pochopit 

důležitost třídění odpadů a šetrný přístup k planetě. 

Člověk a svět práce 

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

a vytrvalosti překonávat překážky. Dále pak se jeví jako významná práce v týmu a spolupráce 

s ostatními lidmi. 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 kriticky 

hodnocena danou společností. 

Informační a komunikační technologie 

V obchodních počtech je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat informace z různých zdrojů 

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

prací, při procvičování zadaného učiva. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Výuka předmětu navazuje 

na vědomosti a dovednosti získané v dalších předmětech a je s nimi provázána. Jedná se o předměty 

matematika, odborný výcvik, zbožíznalství a obchodní provoz. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Numerické počítání 

Měrné a peněžní jednotky 

Upevňování učiva 

Procentový počet 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- provádí aritmetické operace s přirozenými 

a celými čísly; 

- ovládá sčítání, odečítání, násobení a dělení 

zpaměti i písemně; 

- provádí aritmetické operace se zlomky 

a desetinnými čísly; 

- počítá s dlouhými sloupci, umí vypsat 

paragon; 

- ovládá příjem hotovosti při placení 

a vrácení nazpět zákazníkovi; 

- provádí základní operace s desetinnými 

čísly, sčítání, odečítání, násobení a dělení, 

zaokrouhlí desetinné číslo; 

 

Numerické počítání 

- počítání s přirozenými čísly 

- zaokrouhlování čísel, počítání s dlouhými 

sloupci čísel 

- příjem hotovosti při placení a vrácení nazpět 

zákazníkovi 

- počítání s desetinnými čísly, základní 

operace zaokrouhlování desetinných čísel 

 

 

- zná jednotky soustavy SI, vedlejší jednotky 

a jednotky používané v obchodní praxi; 

- převádí jednotky měr a vah – objem, 

hmotnost; 

- provádí početní úkony s měrnými 

jednotkami, procvičuje a řeší úlohy; 

- provádí základní operace se zlomky 

a s desetinnými čísly; 

- vypíše a vypočítá dodací list a fakturu; 

- provádí úsudkové příklady z množství zboží 

na jednotku zboží; 

-  provádí procentové výpočty, slovní úlohy, 

výpočet slev; 

- rozlišuje základní tělesa, provádí výpočty 

obvodu a obsahu čtverce a trojúhelníků; 

vypočítá povrch a objem kvádru a krychle. 

 

Měrné a peněžní jednotky 

- jednotky soustavy SI 

- jednotky a díly měr a vah 

- převádění jednotek a měr a vah – objem, 

hmotnost 

- zlomky a desetinná čísla 

- počítání v dodacích listech a fakturách 

- úsudkové příklady z množství zboží 

na jednotku zboží 

- procentový počet 

- výpočty základních ploch, objemů a vah 

- opakování 
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- provádí aritmetické operace s přirozenými 

čísly; 

- ovládá sčítání, odečítání, násobení a dělení; 

- převádí jednotky hmotnosti, délky, času 

a objemu, 

- umí pracovat s pojmem přímá a nepřímá 

úměra; 

- umí vypočítat poměr; 

 

Upevňování učiva 

- numerické počítání 

- měrné a peněžní jednotky 

 

 

- chápe pojem procenta; 

- umí vypočítat základ, počet procent 

i procentovou část; 

- aplikuje výpočty do praxe – slevy. 

 

Procentový výpočet 

- procento, výpočty jednotlivých veličin 

- aplikace procentového počtu v praxi; 

- složitější příklady 
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6.8 ŘEČ A KOMUNIKACE 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy:  Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Řeč a komunikace 

Kód a název oboru vzdělávání: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 33 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět řeč a komunikace poskytuje žákům nové vědomosti a umožňuje získat dovednosti v oblasti 

dorozumívání, které jim napomohou orientovat se nejen v budoucím povolání, ale i v soukromém 

a občanském životě. 

Proces vzdělávání v předmětu řeč a komunikace směřuje především k tomu, aby si žáci: 

- osvojili správné a přesné vyjadřování, zejména při navazování kontaktu se zákazníkem, 

- osvojili si mluvený i písemný projev a na základě získaných vědomostí uměli správně jednat 

s lidmi, 

- svoje dovednosti uplatnili v praxi, 

- seznámili se s formami komunikace, dokázali odstranit komunikační blokády a trému, 

- rozšiřovali dovednosti správného vedení prodejního rozhovoru a dovednosti použití telefonu 

jako důležité součásti celosvětové komunikační sítě, 

- připravili žáky k tomu, aby byli schopni pracovat ve svém oboru – prodavač, 

- byli schopni efektivně využívat získané znalosti v průběhu přípravy v jiných předmětech, 

v dalším vzdělávání i při výkonu povolání a v soukromém životě. 

Charakteristika učiva 

Předmět se zaměřuje na znalost základních komunikačních dovedností, jako je neverbální komunikace, 

verbální komunikace, verbální prostředky na podporu prodeje, telefonování a písemný projev. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žák využívá řeč a komunikaci v různých životních situacích, ať už se jedná o život profesní či osobní. 

Je si vědom svých kvalit, je sebekritický, uznává důležitost řeči a komunikace pro život i výkon svého 

povolání. 
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Výukové strategie 

Stěžejní formou výuky je výuka ve třídním kolektivu. Je-li použita metoda výkladu, je vhodné, aby 

ihned následovalo praktické procvičení vyloženého učiva. Ve výuce se klade důraz na samostatnou 

i skupinovou práci. Významným prvkem efektivní práce v procesu vzdělávání předmětu je 

demonstrace učiva na řešení konkrétních příkladů a úloh, samostatné řešení úkolů a procvičování, 

praktická cvičení, žáci si zde ověřují správné pochopení probírané látky a upevňují si získané znalosti 

a dovednosti. Při výuce je rovněž užíváno vhodných pomůcek – interaktivní tabule, výpočetní 

techniky, modelů a obrazů. Podporována je i práce se zdroji informací, jako je např. internet. 

Hodnocení výsledků žáků 

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

Nejčastější jsou práce písemné, při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se 

správným logickým postupům, které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. 

Další složku testování žáků tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří přesné vyjadřování a zhodnotí 

výstup před žáky. Při těchto formách zkoušení prokazují žáci své teoretické i praktické znalosti. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby byli žáci 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 hodnocení 

výsledků svého učení od jiných lidí a znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru 

a povolání. 

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, a to jak v projevech mluvených, tak 

i psaných. Své myšlenky formulují srozumitelně a souvisle, dokáží vyjádřit svůj názor a obhájit jej. 

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, pracují samostatně, tak i v týmu a podílejí se na realizaci 

společných pracovních a jiných činností, přijímají a jsou odpovědni plnit svěřené úkoly. 
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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 

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

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

Matematické kompetence 

Žáci používají pojmy kvantifikujícího charakteru, čtou různé formy grafického znázornění (tabulky, 

diagramy, grafy, schémata apod.). 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

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

pracují s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učí se používat nové aplikace, 

komunikují elektronickou poštou a využívají další prostředky online a offline komunikace, získávají 

informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet, pracují 

s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, 

audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, uvědomují si 

nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat 

k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

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 řeči 

a komunikaci se naučí správnému chování v kolektivu, v souladu se společenskými normami 

a na základě utvářeného právního povědomí. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka předmětu řeč a komunikace vede automaticky žáky k ekologickému chování v běžném životě, 

umějí pochopit důležitost třídění odpadů a šetrný přístup k planetě. 

Člověk a svět práce 

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

a vytrvalosti překonávat překážky. Dále pak se jeví jako významná práce v týmu a spolupráce 

s ostatními lidmi. 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 kriticky 

hodnocena danou společností. 
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Informační a komunikační technologie 

V předmětu řeč a komunikace je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat informace z různých 

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

samostatných prací, při procvičování zadaného učiva. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Výuka předmětu navazuje 

na vědomosti a dovednosti získané v dalších předmětech a je s nimi provázána. Jedná se o předměty 

český jazyk, psychologie, obchodní provoz a odborný výcvik. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Komunikace obecně 

Základy komunikace 

Neverbální komunikace 

Verbální komunikace 

Telefonování 

Písemný projev 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- umí správné komunikaci, pochopí 

zákazníka, jak být pozorný k pocitům 

druhých; 

- umí se domluvit pomocí řeči těla; 

- zná jak pomocí správného mluveného 

a písemného projevu vést profesionální 

komunikaci; 

- zná roviny v komunikaci; 

 

Komunikace obecně 

- pochopení 

- domluva 

- komunikace 

- komunikace a její roviny 

 

 

- zná umění komunikovat, umění prodávat, 

používat správně neverbální komunikaci, 

beze slov, používat verbální komunikaci – 

řeč, písmo; 

- zná různé způsoby myšlení; 

- umí používat a zavádět nové informace 

Základy komunikace 

- formy komunikace, nápad a myšlenka 

- informace, otázka 

- úkol – pokyn 

- komunikační blokády a jejich odstraňování 

- jak docílit pochopení 
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do praxe, 

- umí správně klást otázky; 

- umí odstraňovat komunikační blokády 

a trému; 

- umí pracovat s pamětí, dokázat si poradit 

s výpadkem paměti; 

 

 

- umí pomocí těla vysílat signály a sdělení 

beze slov (pohledem, dotykem, úsměvem, 

držením těla, celkovým vzhledem); 

- umí ovládat řeč těla – důležitý předpoklad 

pro práci prodavače; 

- dokáže respektovat nároky na prostor, 

proxemika; 

- umí věnovat dostatek času svému vzhledu, 

dbát na čistotu, oděv vypovídá vše 

o osobnosti prodavače; 

 

Neverbální komunikace 

- řeč těla, mimika, pohled 

- chůze 

- pachy a vůně 

- oděv 

 

 

- umí používat verbální komunikaci – řeč 

a její funkce v praxi, používat slovního 

projevu zprostředkování vědomosti 

a informací tak, aby se dosáhlo 

u posluchače změny jeho postoje; 

- umí správně diskutovat o daném tématu, 

pomocí verbální i neverbální komunikace 

vést rozhovor se zákazníkem, osobním 

působením zaujmout zákazníka; 

- dbá na vzhled, schopnosti, profesionalita, 

správné vyjadřování, kladný postoj 

k zákazníkovi; 

- dokáže správně motivovat zákazníka ke 

koupi zboží; 

- umí používat podporu prodeje obrazem 

i slovem a prezentaci zboží beze slov; 

 

Verbální komunikace 

- řeč a její funkce 

- projev, přednáška veřejného vystoupení 

- rozhovor se zákazníkem 

- prodavač – zákazník 

- prodejní rozhovor, kupní motivy 

- podpora prodeje 

- verbální prostředky 

- podpora obrazem a slovem 

- prezentace zboží beze slov 

 

 

- umí správně používat telefon – důležitý 

zdroj informací; 

- dokáže správně předat telefonní informace 

další osobě, používat telefon jako zdroj 

kontaktů, využívat výhody telefonu (kontakt 

Telefonování 

- průběh telefonického hovoru 

- záznam telefonátu 

- organizační pomůcky, volba slov 

- chyby při telefonování 
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na velké vzdálenosti, úspora času, napojení 

na internet; 

- umí se vyvarovat chyb u telefonování; 

 

 

- umí brát písmo jako zdroj sdělení; 

- umí se správně věcně písemně vyjadřovat; 

- umí se seznámit s obrazovými znaky. 

 

Písemný projev 

- písmo jako nositel sdělení 

- obrazové znaky 
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6.9 PSYCHOLOGIE 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy:   Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Psychologie 

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 66 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět psychologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat ve svém oboru – prodavač. 

Žáci by měli být schopni efektivně využívat získané znalosti v průběhu přípravy v jiných předmětech, 

v dalším vzdělávání i při výkonu povolání a v soukromém životě. 

Proces vzdělávání v předmětu psychologie směřuje především k tomu, aby si žáci: 

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

osvojení pojmů, modelů a teorií, 

- osvojili a uměli používat symboliku, terminologii a adekvátní prostředky vyjadřování, 

- v návaznosti na rodičovskou výchovu a výuku na ZŠ prohlubovali svoje znalosti v oblasti 

etikety, 

- dokázali rozpoznat základní pravidla slušného chování a aplikovat je v praxi, 

- orientovali se v jednotlivých lidských temperamentech a uměli reagovat na různé typy 

zákazníků, 

- 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 psychologii. 

Charakteristika učiva 

Předmět se zaměřuje na znalost základních pojmů z psychologie – osobnost, temperament, charakter, 

vývojová psychologie, asertivita, agrese. Zásadní část učiva tvoří společenské chování a jeho pravidla. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žák využívá psychologii v různých životních situacích, ať už se jedná o život profesní či osobní. Je si 

vědom svých kvalit, je sebekritický, uznává důležitost psychologie pro život i výkon svého povolání. 

Umí reagovat ve vypjatých životních situacích a projevuje se asertivně. 
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Výukové strategie 

Těžiště výuky spočívá v modelaci praktických životních situací. Je-li použita metoda výkladu, je 

vhodné, aby ihned následovalo praktické procvičení vyloženého učiva. Ve výuce se klade důraz 

na samostatnou a skupinovou práci. Žáci musí nejprve pochopit základní pojmy psychologie, které 

poté aplikují při řešení konkrétních situací. 

Hodnocení výsledků žáků 

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

Nejčastější jsou práce písemné, při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili 

se správným logickým postupům, které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. 

Další složku testování žáků tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří přesné vyjadřování a zhodnotí 

výstup před žáky. Při těchto formách zkoušení prokazují žáci své teoretické znalosti. 

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. Dále žáci vybírají a využívají pro efektivní učení 

vhodné způsoby, metody a strategie. Plánují, organizují a řídí vlastní učení, projevují ochotu věnovat 

se dalšímu studiu a celoživotnímu učení. Samostatně pozorují a experimentují, získané výsledky 

porovnávají, kriticky posuzují a vyvozují z nich závěry pro využití v budoucnosti. Poznávají smysl 

a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení, posuzují vlastní pokrok a určují překážky či problémy bránící 

učení. Plánují si, jakým způsobem by mohli své učení zdokonalit a kriticky hodnotí výsledky svého 

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, a to jak v projevech mluvených, tak 

i psaných. Své myšlenky formulují srozumitelně a souvisle, dokáží vyjádřit svůj názor a obhájit jej. 

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, pracují samostatně i v týmu a podílejí se na realizaci společných 

pracovních a jiných činností, přijímají a jsou odpovědni plnit svěřené úkoly. 
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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 

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

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

Matematické kompetence 

Žáci používají pojmy kvantifikujícího charakteru, čtou různé formy grafického znázornění (tabulky, 

diagramy, grafy, schémata apod.). 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

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

pracují s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učí se používat nové aplikace, 

komunikují elektronickou poštou a využívají další prostředky online a offline komunikace. Získávají 

informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet, pracují 

s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, 

audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Uvědomují 

si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat 

k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

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 

psychologie se naučí správnému chování v kolektivu, v souladu se společenskými normami 

a na základě utvářeného právního povědomí. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka předmětu psychologie vede automaticky žáky k ekologickému chování v běžném životě, ale 

především v obchodě, při manipulaci s odpady, jeho tříděním. 

Člověk a svět práce 

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

a vytrvalosti překonávat překážky. Dále pak se jeví jako významná práce v týmu a spolupráce 

s ostatními lidmi. Obecně platí, že žáci se učí praktickým činnostem, které budou moci nabízet 

a uplatňovat v pracovním procesu. Žáci si uvědomují, že jakákoliv znalost a dovednost bude 

v budoucnu kriticky hodnocena společností. 
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Informační a komunikační technologie 

V psychologii je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat informace z různých zdrojů 

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

prací, při vypracování referátu na zadané téma. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Výuka předmětu navazuje 

na vědomosti a dovednosti získané v dalších předmětech a je s nimi provázána. Jedná se o předměty 

řeč a komunikace, odborný výcvik, občanská výchova, český jazyk a propagace. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Úvod – základní psychologické pojmy 

Psychologie osobnosti 

Společenské výchova 

Člověk v sociálním prostředí 

Psychologie práce 

Psychologie prodeje 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- chápe vznik a vývoj psychologie; 

- umí hovořit o jednotlivých, základních 

psychologických směrech; 

- chápe pojem osobnost, temperament, 

charakter; 

- zná významné osobnosti psychologie; 

- uvědomuje si význam psychologie 

v běžném životě; 

- chápe nutnost znalosti oboru pro výkon 

svého povolání; 

- je motivován pro výkon práce prodavače; 

- uvědomuje si klady tohoto zaměstnání 

a jeho perspektivu; 

 

Úvod – základní psychologické pojmy 

- předmět a obsah psychologie 

- základní psychologické pojmy 

- význam psychologie pro osobní život 

- význam psychologie pro výkon povolání 

- motivace volby vlastního povolání 
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- chápe vlivy působící na rozvoj osobnosti – 

genetickou výbavu, výchovu; 

- umí vyjmenovat jednotlivé rysy osobnosti 

a využít je v praxi; 

- umí rozdělit osobnosti podle temperamentu 

(jako pomocník slouží Eysenkův kříž); 

- rozumí pojmům labilita, stabilita, 

extroverze, introverze; 

- uvědomuje si nutnost rozpoznat jednotlivé 

typy osobnosti pro výkon svého povolání; 

- je schopen definovat vlastnosti, které jsou 

nezbytné pro výkon profese; 

- na konkrétních příkladech se učí reagovat 

na jednotlivé osobnosti; 

- formou scének si nacvičí správnou reakci 

při jednání se zákazníky, kolegy 

i nadřízenými; 

 

Psychologie osobnosti 

- vlivy působící na utváření osobnosti 

- psychické vlastnosti – rysy osobnosti 

- projevy jednotlivých temperamentů 

v jednání a v chování lidí 

- význam poznání projevů jednotlivých 

temperamentů pro práci prodavače 

- profil osobnosti prodavače 

- postoje prodavače vůči zákazníkům 

a nadřízeným 

- shrnutí látky na příkladech 

 

- zná pojem etiketa a bonton; 

- umí definovat základní pravidla 

společenského chování: muž – žena, starší – 

mladší, nadřízený – podřízený; 

- uvědomuje si nutnost znalosti etikety 

v obchodě, její význam pro práci prodavače; 

- orientuje se v zásadách společenského 

chování; 

- chápe význam stolování, ovládá konverzaci 

u stolu, správně používá příbory a sklenice; 

- rozumí pojmům společenský cit a takt; 

- uvědomuje si jedinečnost postavení ženy 

ve společnosti, umí se chovat v divadle, 

kině i na jiných společenských akcích; 

- zná pravidla základní hygieny a uvědomuje 

si důležitost péče o svůj zevnějšek; 

- na konkrétních příkladech a scénkách 

se spolužáky si procvičí v praxi získané 

znalosti a poznatky; 

 

Společenská výchova 

- všeobecné zásady společenského chování 

- význam společenského chování pro práci 

v obchodě 

- zásady společenského chování na pracovišti, 

v rodině, u stolu 

- co lze očekávat u prostřeného stolu 

- chování a vystupování ve společnosti, 

společenský cit, takt 

- společenské chování k ženám, v divadle, 

v tanečních… 

- jak dbát na osobní hygienu a svůj zevnějšek 

- shrnutí látky na příkladech 
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- zná pojem sociální skupina, umí je rozdělit 

z více hledisek; 

- rozumí pojmům percepce a interakce; 

- zná jednotlivé formy komunikace; 

- je schopen definovat zátěžovou situaci 

a příčiny jejího vzniku; 

- rozumí důležitosti a významu asertivního 

chování ve svém oboru i v běžném životě; 

- praktikuje asertivní chování v praxi; 

- dokáže asertivně řešit konfliktní situace; 

- rozumí hodnotové orientaci osobnosti; 

- uvědomí si svůj hodnotový žebříček; 

- rozumí pojmu seberegulace a dokáže jej 

využít v praxi; 

- uvědomuje si vlivy působící na výkonnost; 

- formou samostatné práce sestaví podporu 

výkonnosti osobnosti; 

- seznámí se s poruchami psychiky; 

- dokáže vyjmenovat psychické poruchy. 

 

Člověk v sociálním prostředí 

- sociální skupiny 

- percepce, interakce, komunikace 

- zátěžové situace 

- asertivita, způsob řešení konfliktu 

- hodnotová orientace osobnosti 

- seberegulace 

- výkonnost osobnosti 

- projevy psychiky – psychické nemoci 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- uvědomuje si význam psychologie pro práci 

prodavače, obchodníka a chápe její široké 

uplatnění; 

- chápe jednotlivé pojmy a umí s nimi 

pracovat; 

- rozeznává kulturní prostředí, sociální 

zázemí a uvědomuje si rozdíl mezi 

kulturním a negativním prostředím a jeho 

vlivem na lidskou psychiku; 

- zná význam BOZP a jeho dodržování; 

- chápe pojem duševní hygiena – nezaměňuje 

ji s osobní hygienou, dokáže popsat faktory 

vedoucí k duševnímu zdraví; 

- má pojem o pracovní morálce, umí hodnotit 

své spolužáky i sám sebe; 

- cvičí získané vědomosti v kolektivu třídy 

při hraných scénkách; 

Psychologie práce 

- uplatnění psychologie práce v obchodní 

praxi 

- pracovní činnost, výkon, motivace, 

hodnocení 

- kultura práce a pracovního prostředí, vliv 

na psychiku 

- negativní pracovní prostředí – smyslová 

adaptace 

- bezpečnost práce a hygiena z hlediska 

psychologie 

- duševní hygiena – faktory zajišťující 

duševní zdraví 

 



89 
 

 

- zná a dokáže aplikovat pravidla kulturního 

prodejního procesu; 

- na základě znalostí z 1. ročníku zná 

jednotlivé typy osobnosti a dokáže správně 

odhadnout temperament osobnosti; 

- rozdělí zákazníky dle věku a pohlaví 

a dokáže vysvětlit specifika jednotlivých 

typů z hlediska jeho chování v obchodě; 

- zná a umí vyjmenovat jednotlivé fáze 

vedoucí ke kupní motivaci; 

- definuje vlivy vedoucí ke kupnímu jednání 

a dokáže je využít v praxi; 

- definuje vlastnosti nutné pro výkon 

prodavače; 

- zná pravidla chování v obchodě; 

- dokáže definovat komunikaci i její formy; 

- zná pravidla efektivní komunikace 

a využívá je v praxi; 

- dokáže popsat a v praxi využít komplexní 

práci se zákazníkem od jeho příchodu 

do obchodu až po rozloučení; 

- dokáže bez problémů asertivně řešit 

konfliktní situace. 

 

Psychologie prodeje 

- kultura prodejního procesu 

- osobnost zákazníka 

- typy zákazníků 

- kupní motivace 

- vlivy působící na kupní jednání 

- osobnost prodavače 

- prostředky osobního působení prodavače 

- chování a vystupování prodavače 

- efektivní komunikace, komunikativní 

dovednosti 

- komplexní práce se zákazníkem 

- zátěžové a konfliktní situace, jejich řešení 
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6.10 PROPAGACE 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy:   Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Propagace 

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 33 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět propagace připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat ve svém oboru – prodavač. Žáci 

získají znalosti týkající se estetického vybavení prodejních jednotek, aranžování zboží, psaní 

reklamních textů a cenovek. 

Proces vzdělávání v předmětu propagace směřuje především k tomu, aby si žáci: 

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

osvojení pojmů, modelů a teorií, 

- osvojili a uměli používat symboliku, terminologii a adekvátní prostředky vyjadřování, 

- zvládali pohovořit o jednotlivých typech reklamy, jejich účinnosti a použitelnosti, 

- dokázali vytvořit jednoduché cenovky a reklamní texty, 

- orientovali se v moderních formách reklamy – internet, 

- dokázali vytvořit aranžérskou kresbu, 

- 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 propagaci. 

Charakteristika učiva 

Předmět se zaměřuje na znalost základních pojmů z propagace – vznik a vývoj reklamy, a to od doby 

vzniku až po současnost, její současná specifika. Žáci se seznámí s propagačními požadavky 

na interiér a exteriér prodejny, s pravidly aranžování zboží a naučí se psát reklamní texty a cenovky. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žák využívá znalostí z oboru propagace především ve svém profesním životě, ale také ve svém životě 

osobním, kdy na trhu vystupuje jako zákazník. Je si vědom svých kvalit, je sebekritický, uznává 
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důležitost propagace pro život i výkon svého povolání. Umí reagovat ve vypjatých životních situacích 

a projevuje se asertivně. 

Výukové strategie 

Stěžejní formou výuky je výuka ve třídním kolektivu. Těžiště výuky spočívá v modelaci praktických 

situací. Je-li použita metoda výkladu, je vhodné, aby ihned následovalo praktické procvičení 

vyloženého učiva. Ve výuce se klade důraz na samostatnou a skupinovou práci. Žáci musí nejprve 

pochopit základní pojmy propagace a aranžování, které poté aplikují při řešení konkrétních situací. 

Hodnocení výsledků žáků 

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

Nejčastější jsou práce písemné, při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili 

se správným logickým postupům, které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. 

Další složku testování žáků tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří přesné vyjadřování a zhodnotí 

výstup před žáky. Při těchto formách zkoušení prokazují žáci své teoretické znalosti. V rámci 

propagace jsou důležité také praktické dovednosti – psaní reklamních textů a aranžování zboží. 

V rámci těchto činností se kladně hodnotí především tvůrčí schopnosti žáků. 

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. Dále žáci vybírají a využívají pro efektivní učení 

vhodné způsoby, metody a strategie. Plánují, organizují a řídí vlastní učení, projevují ochotu věnovat 

se dalšímu studiu a celoživotnímu učení. Samostatně pozorují‚ a experimentují. Získané výsledky 

porovnávají, kriticky posuzují a vyvozují z nich závěry pro využití v budoucnosti. Poznávají smysl 

a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení, posuzují vlastní pokrok a určují překážky či problémy bránící 

učení. Plánují si, jakým způsobem by mohli své učení zdokonalit a kriticky hodnotí výsledky svého 

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, a to jak v projevech mluvených, tak 

i psaných. Své myšlenky formulují srozumitelně a souvisle, dokáží vyjádřit svůj názor a obhájit jej. 
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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. Pracují samostatně i v týmu a podílejí se na realizaci společných 

pracovních a jiných činností, přijímají a jsou s odpovědností plní svěřené úkoly. 

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 

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

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

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. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

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

pracují s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učí se používat nové aplikace, 

komunikují elektronickou poštou a využívají další prostředky online a offline komunikace, získávají 

informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet, pracují 

s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, 

audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, uvědomují si 

nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat 

k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

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 

propagace se naučí správnému chování v kolektivu, v souladu se společenskými normami a na základě 

utvářeného právního povědomí. 
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Člověk a životní prostředí 

Výuka předmětu propagace vede automaticky žáky k ekologickému chování v běžném životě, ale 

především v obchodě, při manipulaci s odpady, jeho tříděním. 

Člověk a svět práce 

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

a vytrvalosti překonávat překážky. Dále pak se jeví jako významná práce v týmu a spolupráce 

s ostatními lidmi. 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 kriticky 

hodnocena danou společností. 

Informační a komunikační technologie 

V propagaci je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat informace z různých zdrojů 

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

prací, při vypracování referátu na zadané téma. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Výuka předmětu navazuje 

na vědomosti a dovednosti získané v dalších předmětech a je s nimi provázána. Jedná se o předměty 

odborný výcvik, zbožíznalství, obchodní provoz, psychologie, řeč a komunikace a český jazyk. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Úvod – reklama 

Propagační prostředky 

Písmo 

Praktické aranžování 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- chápe vznik reklamy od jejího vzniku až po 

současnost; 

- definuje základní pojmy 

- rozumí druhům, úkolům a rysům propagace; 

 

Úvod – reklama 

- vývoj reklamy 

- vysvětlení základních pojmů 

- druhy, úkoly a rysy propagace 
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- zná několik druhů propagačních prostředků; 

- chápe význam aranžování exteriéru 

a interiéru prodejny; 

- vnímá výkladní skříň jako reklamní 

prostředek prodejny; 

- zná pravidla aranžování výkladní skříně; 

- definuje reklamní akce a jejich význam; 

 

Propagační prostředky 

- přehled a charakteristika propagačních 

prostředků 

- exteriér a interiér prodejny 

- výstavní skříň jako reklamní prostředek 

prodejny 

- výstavní stánek, výstava 

- reklamní akce 

 

- chápe vývoj písma, jeho původní podobu; 

- rozumí důležitosti použití různých druhů 

písma; 

- umí prakticky aranžovat zboží; 

- píše reklamní texty a cenovky; 

- rozumí pojmu logo a piktogram; 

- prakticky vytváří aranžérskou kresbu; 

- řeší text v ploše; 

- dokáže pomocí počítače vytvořit různé 

druhy písma; 

Písmo 

- písmo v propagaci – vývoj, hlavní typy, 

použití 

- lineární grotesk v různé podobě 

- stylizované písmo 

- jiné druhy písma – negativ, pozitiv, volná 

tvorba 

- praktická cvičení – opakování 

- cenovky a reklamní texty – teorie a praxe 

- logo a piktogram v reklamní a obchodní 

praxi 

- aranžérská kresba 

- řešení textu v ploše 

- počítačové formy písma 

 

 

- umí napsat cenovky; 

- zná pravidla psaní reklamních textů a uvádí 

je do praxe; 

- zná zásady aranžování zboží do výkladní 

skříně; 

- umí vytvořit návrh výkladní skříně; 

- dokáže prakticky naaranžovat různé druhy 

zboží. 

 

Praktické aranžování 

- psaní cenovek a reklamních textů 

- zásady a postup při aranžování zboží 

ve výkladní skříni 

- návrhy řešení výkladních skříní 

- praktické aranžování zboží 
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6.11  ZBOŽÍZNALSTVÍ 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy:   Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Zbožíznalství 

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 294 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět zbožíznalství připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat ve svém oboru – prodavač. 

Žáci získají znalosti o výživě, zdravém způsobu života, racionální výživě a znalosti o konkrétních 

potravinách a drogistickém zboží. Předmět je zaměřen na to, aby žáci získali znalosti o celém 

sortimentu smíšeného zboží. 

Proces vzdělávání v předmětu zbožíznalství směřuje především k tomu, aby si žáci: 

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

osvojení pojmů, modelů a teorií, 

- osvojili a uměli používat symboliku, terminologii a adekvátní prostředky vyjadřování, 

- zvládli pohovořit o jednotlivých sortimentních skupinách jako rádce zákazníka, 

- dokázali rozpoznat potraviny vhodné pro zdravý způsob života, 

- orientovali se v jednotlivých skupinách potravin, znali jejich biologickou hodnotu, 

- popsali výrobky v celém sortimentu smíšeného zboží, 

- 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 ve zbožíznalství. 

Charakteristika učiva 

Předmět se zaměřuje na znalost základních pojmů ze zbožíznalství – pojem, vznik, důvod vzniku 

a vývoj do současnosti. Zabývá se užitnou hodnotou zboží, jeho jakostí a kvalitou. Zásadní část učiva 

tvoří jednotlivé sortimentní skupiny smíšeného zboží. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žák využívá znalostí z oboru zbožíznalství především ve svém profesním životě, ale také ve svém 

životě osobním, kdy je seznámen s pravidly racionální výživy, škodlivosti či prospěšnosti jednotlivých 
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potravin. Orientuje se v celém sortimentu smíšeného zboží. Je si vědom svých kvalit, je sebekritický, 

uznává důležitost zbožíznalství pro život i výkon svého povolání. Umí reagovat ve vypjatých životních 

situacích a projevuje se asertivně. 

Výukové strategie 

Stěžejní formou výuky je výuka ve třídním kolektivu. Těžiště výuky spočívá v modelaci praktických 

životních situací. Je-li použita metoda výkladu, je vhodné, aby ihned následovalo praktické procvičení 

vyloženého učiva. Ve výuce se klade důraz na samostatnou a skupinovou práci. Žáci musí nejprve 

pochopit základní pojmy zbožíznalství, které poté aplikují při řešení konkrétních situací. 

Hodnocení výsledků žáků 

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

Nejčastější jsou práce písemné, při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili 

se správným logickým postupům, které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. 

Další složku testování žáků tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří přesné vyjadřování a zhodnotí 

výstup před žáky. Při těchto formách zkoušení prokazují žáci své teoretické znalosti. 

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. Dále žáci vybírají a využívají pro efektivní učení 

vhodné způsoby, metody a strategie. Plánují, organizují a řídí vlastní učení, projevují ochotu věnovat 

se dalšímu studiu a celoživotnímu učení. Samostatně pozorují a experimentují, získané výsledky 

porovnávají, kriticky posuzují a vyvozují z nich závěry pro využití v budoucnosti. Poznávají smysl 

a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení, posuzují vlastní pokrok a určují překážky či problémy bránící 

učení. Plánují si, jakým způsobem by mohli své učení zdokonalit a kriticky hodnotí výsledky svého 

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, a to jak v projevech mluvených, tak 

i psaných. Své myšlenky formulují srozumitelně a souvisle, dokážou vyjádřit svůj názor a obhájit jej. 

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 
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jiných lidí, přijímají radu i kritiku. Pracují samostatně i v týmu a podílejí se na realizaci společných 

pracovních i jiných činností, přijímají a odpovědně plní svěřené úkoly. 

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 

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

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

Matematické kompetence 

Žáci používají pojmy kvantifikujícího charakteru, čtou různé formy grafického znázornění (tabulky, 

diagramy, grafy, schémata apod.). 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

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

pracují s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učí se používat nové aplikace, 

komunikují elektronickou poštou a využívají další prostředky online a offline komunikace, získávají 

informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet, pracují 

s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, 

audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, uvědomují si 

nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat 

k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

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 

zbožíznalství se naučí správnému chování v kolektivu, v souladu se společenskými normami 

a na základě utvářeného právního povědomí. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka předmětu zbožíznalství vede žáky k ekologickému chování v běžném životě, ale především 

v obchodě, při třídění odpadu a manipulaci s ním. 

Člověk a svět práce 

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

a vytrvalosti překonávat překážky. Dále pak se jeví jako významná práce v týmu a spolupráce 
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s ostatními lidmi. Obecně platí, že žáci se učí praktickým činnostem, které budou moci nabízet 

a uplatňovat v pracovním procesu. Žáci si uvědomují, že jakákoliv znalost a dovednost bude 

v budoucnu kriticky hodnocena společností. 

Informační a komunikační technologie 

Ve zbožíznalství je důležitá dovednost získávat a efektivně využívat informace z různých zdrojů 

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

prací, při vypracování referátu na zadané téma. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Výuka předmětu navazuje 

na vědomosti a dovednosti získané v dalších předmětech a je s nimi provázána. Jedná se o předměty 

odborný výcvik, obchodní provoz, propagace a obchodní počty. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Úvod 

Hodnocení zboží podle jeho vlastností 

Vlivy působící na zboží 

Ochrana užitných vlastností zboží 

Potraviny 

Obiloviny, mlýnské výrobky, luštěniny, olejniny 

Pekařské a cukrářské výrobky. Těstoviny 

Cukr, med, škrobárenské výrobky 

Vejce 

Ovoce, zelenina, výrobky z ovoce a zeleniny 

Mléko a mléčné výrobky 

Maso a masné výrobky 

Tuky 

Káva, kávoviny, čaj, kakao 

Čokoláda, cukrovinky 

Nápoje 

Koření a ostatní pochutiny 

Polévkové a kypřící přípravky 

Potravinářské polotovary, dietní výrobky, výrobky studené kuchyně 

Tabákové výrobky 

Drogistické zboží 

Drobné zboží 

Textilní a oděvní zboží 

Obuv a kožená galanterie 



99 
 

Drobné elektrotechnické zboží 

Domácí potřeby 

Charakteristika smíšeného zboží v jednotlivých sortimentních skupinách 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- chápe pojem zbožíznalství; 

- umí hovořit a jeho historii, důvodu vzniku; 

- uvědomuje si přínos oboru v současnosti; 

 

Úvod 

- úkoly zbožíznalství, pojem 

 

- umí vyjmenovat užitné vlastnosti zboží 

a chápe, že soubor těchto vlastností tvoří 

užitnou hodnotu zboží; 

- rozumí všem činitelům podmiňujícím vznik 

vlastností zboží; 

- chápe pojem jakost a zná způsoby měření 

jakosti zboží; 

 

Hodnocení zboží podle jeho vlastností 

- užitné vlastnosti a užitná hodnota zboží 

- činitelé podmiňující vznik vlastností zboží 

- úloha jakosti zboží 

- hodnocení jakosti zboží 

- měření jakosti zboží, subjektivní 

a objektivní zkoušky 

 

- umí vyjmenovat jednotlivé vlivy působící 

na zboží; 

- chápe jejich význam v péči o zboží; 

- umí všechny podkategorie; 

- rozumí vlivu morálního opotřebení = 

demodace; 

- zná možnosti předcházení společenským 

vlivům působících na zboží – krádeže, 

požáry; 

 

Vlivy působící na zboží 

- mechanické, fyzikální, chemické 

a biologické vlivy 

- vliv morálního opotřebení zboží 

- ostatní ztráty na zboží a možnosti jejich 

odpisu 

 

- chápe pojem záruční doba; 

- je rámcově seznámen s občanským 

zákoníkem; 

- umí vyjmenovat jednotlivé obaly a rozumí 

jejich funkcím; 

- vyjmenuje jednotlivé zásady skladování 

a vysvětlí jejich obsah; 

 

Ochrana užitných vlastností zboží 

- záruční doba 

- povrchová úprava zboží 

- obaly a jejich funkce 

- obalové materiály 

- zásady správného skladování zboží 

a ošetřování zboží 

  



100 
 

 

- rozdělí potraviny do skupin; 

- umí vyjmenovat chemické složení 

potravin – chápe význam bílkovin, 

sacharidů, tuků, vitamínů a minerálních 

látek v potravinách; 

- rozezná energetickou hodnotu a její 

jednotky; 

- ví, jak chránit biologickou hodnotu 

potravin; 

- zná jednotlivé postupy kuchyňské 

a průmyslové úpravy potravin; 

 

Potraviny 

- rozdělení potravin, jejich chemické složení 

- biologická a energetická hodnota potravin, 

význam racionální výživy, zdravotní 

nezávadnost potravin 

- základní užitné vlastnosti potravin 

- ochrana biologické hodnoty potravin 

- průmyslová a kuchyňská úprava zboží 

 

 

- vyjmenuje druhy obilovin; 

- chápe jejich význam ve výživě; 

- zná mlýnské výrobky a jejich specifika; 

- rozumí významu luštěnin ve výživě zvláště 

pro vegetariány; 

- umí vyjmenovat jednotlivé druhy olejnin; 

 

Obiloviny, mlýnské výrobky, luštěniny, 

olejniny 

- druhy obilovin, rýže 

- mlýnské výrobky, ovesné vločky 

- luštěniny 

- olejniny 

 

- vyjmenuje sortiment pekařských výrobků; 

- zná jednotlivé druhy chleba; 

- umí zařadit výrobky do skupiny trvanlivého 

pečiva; 

- chápe význam těstovin ve výživě; 

- zná jednotlivé druhy těstovin; 

 

Pekařské a cukrářské výrobky. Těstoviny 

- pekařské výrobky, chléb, pečivo 

- trvanlivé pečivo 

- cukrářské výrobky, zmrzlina 

- těstoviny 

 

- chápe význam cukru ve výživě jako 

nejrozšířenějšího sladidla; 

- umí pohovořit o dopadu konzumace cukru 

na zdraví člověka; 

- zná a chápe specifika včelího medu; 

- rozdělí škrobárenské výrobky 

do sortimentních skupin; 

 

Cukr, med, škrobárenské výrobky 

- význam ve výživě 

- cukr 

- včelí med 

- škrob a ostatní škrobárenské výrobky 
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- rozumí významu vajec pro výživu člověka; 

- vyjmenuje jednotlivé druhy vajec podle 

jakosti; 

- zná rizika spojená s možnou nákazou 

z konzumace vajec; 

 

Vejce 

- význam a složení vajec 

- druhy a jakost vajec 

- nákazy z vajec 

 

 

- chápe nezastupitelnou roli ovoce a zeleniny 

ve výživě; 

- umí rozdělit domácí ovoce do 4 skupin 

a vyjmenovat jednotlivé druhy; 

- vyjmenuje jižní ovoce; 

- zná různé druhy sušených plodů; 

- zná tržní druhy konzervovaného ovoce; 

- vyjmenuje druhy zeleniny podle 

jednotlivých skupin; 

- rozdělí brambory podle tříd; 

- zná specifika spojená s prodejem hub; 

 

Ovoce, zelenina, výrobky z ovoce 

a zeleniny 

- význam ve výživě 

- složení ovoce a zeleniny 

- domácí ovoce 

- jižní ovoce a sušené jižní plody 

- konzervárenské výrobky z ovoce 

- zelenina, cizokrajné druhy zeleniny 

- brambory 

- houby 

- výrobky ze zeleniny, hub a brambor 

 

- chápe význam mléka ve výživě; 

- umí popsat jednotlivé složky mléka; 

- chápe pojem pasterizace a homogenizace 

mléka; 

- zná tržní druhy tekutých mléčných výrobků; 

- rozumí významu zakysaných mléčných 

výrobků pro správnou činnost organismu; 

- zná jednotlivé druhy sýra; 

- popíše výrobu zahuštěných mléčných 

výrobků a jejich tržní druhy; 

- zná tržní druhy mražených mléčných 

výrobků, lahůdek; 

- vyjmenuje jednotlivé tržní druhy másla; 

 

Mléko a mléčné výrobky 

- význam ve výživě 

- složení mléka 

- mlékárenská úprava mléka 

- tekuté mléčné výrobky 

- zakysané mléčné výrobky 

- tvaroh 

- sýry 

- sušené mléčné výrobky 

- zahuštěné mléčné výrobky 

- mražené mléčné výrobky 

- mléčné lahůdky 

- máslo 

 

- chápe význam masa ve výživě; 

- umí rozdělit do skupin maso jatečných 

zvířat; 

- zná znaky pro veterinární značení masa 

a chápe jeho důležitost; 

- rozdělí vady masa způsobené cizopasníky 

Maso a masné výrobky 

- význam ve výživě 

- maso jatečných zvířat, zdravotní 

nezávadnost masa a veterinární označování 

masa 

- vady masa 

- drůbež 
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a ostatní vady masa; 

- rozdělí drůbež do skupin; 

- zná její význam ve výživě; 

- vyjmenuje druhy zvěřiny; 

- zná vady zvěřiny; 

- chápe význam ryb v jídelníčku; 

- zná jednotlivé tržní druhy ryb; 

- chápe pojem konzerva a polokonzerva; 

- umí vyjmenovat tržní druhy masných 

výrobků; 

 

- zvěřina 

- ryby a rybí výrobky 

- masné výrobky 

- masové konzervy a polokonzervy 

 

- vysvětlí význam tuků ve výživě; 

- zná rostliny pro výrobu oleje; 

- chápe pojem rafinace a extrakce; 

- rozdělí živočišné tuky podle druhů; 

- vysvětlí dopad velké konzumace těchto tuků 

na lidské zdraví; 

- vysvětlí pojem upravované tuky; 

- rozumí pojmům margarín a halvarín. 

 

Tuky 

- význam ve výživě 

- rostlinné oleje 

- živočišné tuky 

- upravované tuky 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- vysvětlí význam ve výživě a dopad 

konzumace na lidské zdraví; 

- popíše složení kávy; 

- zná jednotlivé druhy kávovníků; 

- chápe rozdíl mezi kávou a kávovinou; 

- vyjmenuje jednotlivé druhy obilných káv; 

- chápe význam čaje ve výživě; 

- zná jeho úpravu, složení, tržní druhy; 

- vyjmenuje rostliny pro výrobu bylinných 

čajů; 

- popíše kakao, jeho význam ve výživě; 

- zná jeho složení, úpravu, tržní druhy; 

 

Káva, kávoviny, čaj, kakao 

- káva, složení, úprava, tržní druhy, kávové 

extrakty 

- kávoviny 

- čaj, složení, úprava, tržní druhy, bylinné 

čaje 

- kakao, složení, úprava, tržní druhy, instantní 

kakao 

 

- chápe význam čokolády ve výživě; 

- popíše suroviny pro výrobu čokolády 

a technologický postup; 

Čokoláda, cukrovinky 

- čokoláda 

- čokoládové speciality, figurky, sety 

- čokoládové cukrovinky 
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- vyjmenuje tržní druhy čokolády 

a čokoládových cukrovinek; 

- vyjmenuje sortiment nečokoládových 

cukrovinek; 

 

- nečokoládové cukrovinky 

 

- popíše tržní druhy nealkoholických nápojů; 

- zná suroviny pro výrobu piva, 

lihovin, vína i míchaných nápojů; 

- vyjmenuje tržní druhy každé skupiny 

sortimentu alkoholických nápojů; 

- plynule pohovoří o nebezpečí vlivu 

alkoholu na lidské zdraví; 

 

Nápoje 

- nealkoholické nápoje, tržní druhy 

- alkoholické nápoje: pivo, víno, lihoviny, 

míšené nápoje 

- vliv alkoholu na lidské zdraví 

 

- definuje koření; 

- zná tržní druhy octa, soli i hořčice; 

- popíše ostatní dochucovadla; 

 

Koření a ostatní pochutiny 

- koření 

- ocet, jedlá sůl, hořčice 

- ostatní dochucovací prostředky 

 

- rozdělí polévkové přípravky; 

- popíše suroviny pro jejich výrobu; 

- zná tržní druhy polévkových přípravků; 

- rozdělí kypřící přípravky na biologické 

a chemické; 

- popíše jednotlivé druhy a jejich specifika; 

 

Polévkové a kypřící přípravky 

- polévkové přípravky 

- kypřící přípravky 

 

 

- definuje potravinářské polotovary; 

- rozdělí je do jednotlivých skupin; 

- vysvětlí význam dietních výrobků; 

- popíše výrobky studené kuchyně; 

 

Potravinářské polotovary, dietní výrobky, 

výrobky studené kuchyně 

 

- chápe dopad konzumace tabákových 

výrobků na lidské zdraví; 

- umí vyjmenovat jednotlivé druhy 

tabákových výrobků; 

 

Tabákové výrobky 

 

- popíše suroviny pro výrobu mýdel; 

- vyjmenuje prací prostředky podle druhů; 

Drogistické zboží 

- mýdla, prací prostředky 

- čistící a úklidové prostředky 
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- dokáže popsat čistící a úklidové prostředky; 

- popíše autokosmetiku; 

- zná kosmetické přípravky a zdravotní zboží; 

- popíše barvy, malířské přípravky a nátěrové 

hmoty; 

- vyjmenuje kartáčnické zboží; 

- zařadí správně výrobky do drogistické 

galanterie; 

- popíše bylinné přípravky a ostatní 

drogistické zboží; 

 

- autokosmetika 

- kosmetické přípravky 

- zdravotnické zboží 

- barvy, malířské přípravky, nátěrové hmoty, 

pomocné přípravky 

- kartáčnické a štětkařské výrobky 

- drogistická galanterie 

- bylinné přípravky 

- ostatní drogistické zboží 

 

- definuje skupinu papírnického zboží; 

- vyjmenuje kancelářské a školní potřeby; 

- popíše sortiment hraček, vánočních ozdob, 

umělých květin a bižuterie; 

- definuje sportovní potřeby a jejich 

sortiment; 

- vyjmenuje ostatní drobné zboží; 

Drobné zboží 

- papírnické zboží 

- kancelářské a školní potřeby 

- hračky 

- vánoční ozdoby a umělé květiny 

- bižuterie, dárkové a upomínkové předměty 

- sportovní potřeby 

- ostatní drobné zboží 

 

 

- popíše jednotlivé textilní příze a nitě; 

- popíše sortiment metrového zboží 

a kusového textilu; 

- vyjmenuje suroviny pro výrobu; 

- definuje oděvní zboží; 

- charakterizuje textilní galanterii a bytový 

textil; 

 

Textilní a oděvní zboží 

- textilní příze a nitě 

- metrový textil 

- kusový textil 

- oděvní zboží 

- textilní galanterie 

- bytový textil 

 

- popíše jednotlivé druhy materiálů 

pro výrobu obuvi, jejich výhody a specifika; 

- vyjmenuje sortiment kožené galanterie 

a drobného doplňkového zboží; 

 

Obuv a kožená galanterie 

- usňová, plastová, poromerová, pryžová 

a textilní obuv 

- kožená galanterie 

- doplňkové drobné zboží 

 

- popíše elektroinstalační materiál, jeho 

specifika a druhy; 

- vyjmenuje druhy baterií podle způsobu 

použití; 

- definuje elektrické kuchyňské spotřebiče 

a zařadí je do skupin podle použití; 

 

Drobné elektrotechnické zboží 

- elektroinstalační materiál 

- baterie, kapesní svítilny 

- elektrické kuchyňské spotřebiče 

- svítidla 

- ostatní elektrotechnické zboží 
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- popíše svítidla a ostatní elektrotechnické 

zboží. 

 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- definuje jednotlivé sortimentní skupiny 

skleněného a keramického zboží; 

- popíše zboží z plastů a rozdělí termosety 

a termoplasty; 

- charakterizuje kovové nádobí, nožířské 

zboží a kuchyňské potřeby, popíše materiály 

pro jejich výrobu; 

- popíše sortiment nářadí a nástrojů potřeb 

pro zahrádkáře a chovatele; 

 

Domácí potřeby 

- skleněné zboží 

- keramické zboží 

- zboží z plastů 

- kovové nádobí 

- nožířské zboží 

- kuchyňské potřeby 

- nástroje a nářadí 

- potřeby pro zahrádkáře, chovatele 

a domácnost 

 

 

- plynule hovoří o charakteru smíšeného 

zboží; 

- dokáže jej zařadit do sortimentních skupin; 

- definuje pojem inovace; 

- podle sortimentních skupin hovoří 

o novinkách na trhu v každé konkrétní 

skupině zboží; 

- definuje jakost zboží jako množstevní 

stránku zboží; 

- popíše způsoby hodnocení jakosti; 

- chápe pojem standard zboží; 

- vyjmenuje zásady skladování zboží; 

- hovoří o ošetřování zboží; 

- vyjmenuje jednotlivé vady zboží. 

 

Charakteristika smíšeného zboží 

v jednotlivých sortimentních skupinách 

- charakteristika smíšeného zboží 

v jednotlivých sortimentních skupinách 

- inovace sortimentu smíšeného zboží 

- jakost zboží, hodnocení jakosti zboží 

- skladování a ošetřování zboží 

- vady zboží 
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6.12 ODBORNÝ VÝCVIK 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Gellnerova 1,637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Odborný výcvik 

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 1836 hodin 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Obsahový okruh poskytuje žákům vědomosti a odborné dovednosti převážně praktického charakteru, 

které jsou potřebné pro jejich předpokládané budoucí uplatnění v oblasti prodeje zboží. Žáci se 

seznámí s prodejnou, jejím uspořádáním i technickým vybavením určeným pro zajištění prodeje zboží. 

Dále získají přehled o vybraných skupinách zboží, se kterými se naučí odborně manipulovat během 

celého prodejního procesu. Naučí se manipulovat se stroji, zařízeními a pomůckami určenými pro 

prodej zboží a úklid pracoviště, organizovat si práci, dodržovat technologické postupy. Důraz je kladen 

na vytvoření návyků žáků k dodržování osobní a provozní hygieny, hygieny prostředí a dodržování 

zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany zdravotního a životního prostředí. 

Charakteristika učiva 

Předmět se zaměřuje na uplatnění absolventa jako pomocného pracovníka, který provádí pomocné, 

přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží (např. doplňování zboží v prodejnách, prodej 

vybraného sortimentu zboží, skladování a ošetřování zboží, manipulace s obaly, vykonávání činnosti 

spojené s výkupem lahví). Žák bude schopen běžně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Cílem vzdělávání je vést žáky k marketingovému chování a profesnímu přístupu k zákazníkům, 

k pečlivé a svědomité práci. Důraz je kladen na bezpečnostní a hygienické požadavky, požární 

prevenci, na kulturnost prodeje, odbornost obsluhy a úroveň služeb. Žáci se musí umět orientovat 

v tržním prostředí, hledat nové informace a aplikovat je v praktickém životě. 

Výukové strategie 

Stěžejní formou výuky je výuka v třídním kolektivu. Je-li použita metoda výkladu, je vhodné, aby 

ihned následovalo praktické procvičení vyloženého učiva. Ve výuce se klade důraz na samostatnou 

a skupinovou práci. Žáci musí nejprve pochopit základní pojmy odborného výcviku, které aplikují 

při konkrétních situacích. 
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Hodnocení žáků 

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

Žáci jsou hodnoceni na základě předvedení a splnění praktických úkolů. Hodnotí se správné, rychlé 

a samostatné provádění zadaných úkolů, odpovědný přístup při jejich plnění, zručnost a estetické 

ztvárnění balení a vystavování zboží, přesnost a správnost vyplnění prodejních dokladů. Hodnocena je 

také práce v odborné učebně. V každém pololetí je zařazena jedna písemná kontrolní práce. 

Popis přínosu předmětu k rozvoji odborných kompetencí a průřezových témat 

- prodávat kvalifikované zboží různého charakteru; 

- pracovat s pokladnami a prodejními systémy; 

- manipulovat se zbožím v obchodně provozní jednotce; 

- vést podnikatelskou agendu; 

- dbát na BOZP, usilovat o nejvyšší kvalitu své práce; 

- jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

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

ke vzdělávání využívají moderní informační technologie. Dále žáci vybírají a využívají pro efektivní 

učení vhodné způsoby, metody a strategie. Plánují, organizují a řídí vlastní učení, projevují ochotu 

věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení. Samostatně pozorují a experimentují, získané 

výsledky porovnávají, kriticky posuzují a vyvozují z nich závěry pro využití v budoucnosti. Poznávají 

smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení, posuzují vlastní pokrok a určují překážky či problémy 

bránící učení. Plánují si, jakým způsobem by mohli své učení zdokonalit a kriticky hodnotí výsledky 

svého 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, a to jak v projevech mluvených, tak 

i psaných. Své myšlenky formulují srozumitelně a souvisle, dokáží vyjádřit svůj názor a obhájit jej. 

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, pracují samostatně i v týmu a podílejí se na realizaci společných 

pracovních a jiných činností, přijímají a odpovědně plní svěřené úkoly. 
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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 

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 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci 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. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

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

pracují s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učí se používat nové aplikace, 

komunikují elektronickou poštou a využívají další prostředky online a offline komunikace, získávají 

informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet, pracují 

s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, 

audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, uvědomují si 

nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat 

k získaným informacím, být mediálně gramotní. Dále se učí pracovat na elektronických pokladnách 

a pracovat s PC technikou v rámci obchodu – objednání, příjem zboží, vyskladnění. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Při aplikaci tohoto tématu formulují žáci své myšlenky a postoje, vyslechnou názory druhých včetně 

kritiky a přiměřeně na ně reagují. Žáci řeší konfliktní situace na pracovišti i v životě, jsou schopni 

pracovat samostatně i v týmu a podílejí se na společných pracovních i jiných činnostech. 

Člověk a životní prostředí 

Žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí, pochopení významu přírody a správného chování 

člověka v přírodě. Velký důraz je kladen na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách 

a správného hospodaření s výrobky a odpady (recyklace). Žáci se zamýšlí nad zásadami zdravého 

životního stylu a jsou vedeni k odpovědnosti za své zdraví. 
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Člověk a svět práce 

Při výuce je v žácích formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Žáci se seznamují s náročností 

oboru, učitelé pěstují v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace 

a vedou je k uvědomění si významu vzdělávání a celoživotního učení. 

Informační a komunikační technologie 

Žáci užívají základní komunikační technologie a pracují s internetem, zejména při vyhledávání 

a zpracovávání informací o dodavatelích podle zadaných kritérií, dále při objednávání a evidenci zboží 

na prodejně, vystavení prodejního dokladu. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Výuka předmětu navazuje 

na vědomosti a dovednosti získané v dalších předmětech a je s nimi provázána. Jedná se o předměty 

zbožíznalství, obchodní provoz, propagace, obchodní počty, psychologie, řeč a komunikace, český 

jazyk, anglický jazyk, matematika a informační a komunikační technologie. 

 

Přehled tematických celků 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- rozpozná varovný signál „VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA“; 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

- rozpoznání varovného signálu 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

Tematické celky 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Úvod – pojem a obsah ODV, BOZP 

Manipulace se zbožím 

Balení, měření, vážení a dělení zboží 

Seznámení žáků s pracovištěm 

Prodej a technika prodeje příslušného sortimentu, znalost sortimentu 

Základní aranžérské práce v prodejně 

Bezpečnostní předpisy o požární ochraně a opatření k zabezpečení prodejny. Hmotná odpovědnost 

zaměstnanců 

Práce na kontrolní prodejně 

Vystavování zboží 

Inventarizace 

Prohlubování dovedností žáků 
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- zná čísla jednotlivých telefonních linek 

tísňového volání; 

- zná složení evakuačního zavazadla; 

- chápe činnost integrovaného záchranného 

systému; 

- umí poskytnout první pomoc při zraněních 

za mimořádných událostí; 

 

- používání telefonních linek tísňového volání 

a dalších komunikačních prostředků 

- příprava evakuačního zavazadla 

- činnost integrovaného záchranného systému 

- poskytování první pomoci v případě 

mimořádných událostí 

 

- rozumí organizaci a uspořádání pracoviště 

a dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární prevenci; 

- seznámí se s pracovištěm odborného 

výcviku; 

- dodržuje zásady osobní hygieny, dbá 

na čistotu oblečení; 

- řeší jednoduché příklady osobních počtů; 

 

Úvod – pojem a obsah ODV, BOZP 

- proškolení BOZP pro dané téma, přípravné, 

pomocné a úklidové práce 

- organizační uspořádání pracoviště 

- seznámení žáků s pracovištěm 

- aktuální požadavky na bezpečnost práce 

a hygienu na pracovišti 

- vstupní matematická prověrka 

 

- aplikuje optimální skladovací podmínky 

pro konkrétní sortiment zboží; 

- prakticky realizuje přípravu zboží k prodeji; 

- vyhotoví základní doklady související 

s prodejem zboží konečnému spotřebiteli; 

Manipulace se zbožím 

- proškolení BOZP pro dané téma, přípravné, 

pomocné a úklidové práce 

- způsoby ukládání a skladování 

potravinářského a nepotravinářského zboží 

- příprava zboží k prodeji  

- vypracování účtenky, paragonu 

 

 

- rozliší základní druhy obalových materiálů 

podle vlastností a použití; 

- vysvětlí důsledky používání nevhodných, 

poškozených, špatně či nedostatečně 

označených obalů; 

- uplatňuje správné zásady balení zboží; 

- zboží balí odpovídajícím obalovým 

materiálem s ohledem na funkčnost, 

estetickou úroveň a potřeby zákazníků; 

- dbá na správné zásady při měření, vážení, 

dělení zboží. 

 

Balení, měření, vážení a dělení zboží 

- proškolení BOZP pro dané téma, přípravné, 

pomocné a úklidové práce 

- rozeznávání balících materiálů 

- balení jednotlivých druhů potravinářského 

a nepotravinářského zboží 

- měření délky a objemu zboží 

- odhad hmotnosti, objemu a počtu kusů 
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- rozpozná varovný signál „VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA“; 

- zná čísla jednotlivých telefonních linek 

tísňového volání; 

- zná složení evakuačního zavazadla; 

- chápe činnost integrovaného záchranného 

systému; 

- umí poskytnout první pomoc při zraněních 

za mimořádných událostí; 

 

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 v případě 

mimořádných událostí 

 

- orientuje se v uspořádání pracoviště; 

- dodržuje bezpečnostní a protipožární 

předpisy a řídí se zásadami spolupráce 

se zaměstnanci prodejny; 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů 

a zařízení postupuje v souladu s předpisy 

a pracovními postupy; 

- vyjmenuje příklady bezpečnostních rizik, 

případně nejčastější příčiny úrazů a jejich 

prevenci; 

- poskytne pomoc při úrazu na pracovišti; 

 

Seznámení žáků s pracovištěm 

- proškolení na dané téma, přípravné, 

pomocné a úklidové práce 

- organizační uspořádání pracoviště 

- seznámení žáků s pracovištěm ODV 

- bezpečnost technických zařízení 

- bezpečnostní požární předpisy 

- zásady spolupráce se zaměstnanci prodejny 

 

- ovládá teoreticky objednávání, odběr 

a přejímku zboží; 

- vyhotoví doklady související s odběrem 

a přejímkou zboží; 

- uplatňuje pravidla pro ukládání, skladování 

a ošetřování zboží; 

Manipulace se zbožím 

- proškolení BOZP na dané téma, přípravné, 

pomocné a úklidové práce 

- odběr zboží 

- praktický postup při hodnocení jakosti 

(kvalitativní přejímka) 

- reklamace zboží u dodavatele 

- vedení dokladů o odběru a přejímce zboží 

- skladování a ošetřování zboží 
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- prakticky realizuje přípravu zboží 

k prodeji; 

- postupně s ohledem na charakter 

prodávaného zboží uplatní techniku 

předvedení a poradenskou službu; 

- pohotově reaguje na zvyšující se 

požadavky zákazníků; 

- zabalí zboží různými technikami; 

- uplatňuje správné zásady balení zboží; 

- zhotoví dárkový balíček; 

- samostatně řeší příklady; 

- prodává smíšené zboží; 

- vyhotovuje písemnosti spojené s prodejem; 

Prodej a technika prodeje příslušného 

sortimentu, znalost sortimentu 

- proškolení BOZP pro dané téma, přípravné, 

pomocné a úklidové práce 

- příprava zboží k prodeji 

- poradenská služba 

- procvičování techniky balení: bonboniéra, 

láhev, cukrářské výrobky 

- nácvik balení dárkových balíčků 

- prodej smíšeného zboží 

- rostlinné a živočišné tuky 

- mléko 

- maso, masné výrobky 

- drůbež 

- ryby a rybí výrobky 

- prodej textilního a oděvního zboží, textilní 

galanterie 

- FA, dodací list, účtenka, obchodní počty 

 

 

- osvojuje si aranžování zboží v interiéru 

prodejny a ve výkladních skříních; 

- provádí nácvik vystavování zboží 

v prodejně; 

- předvede aranžování výstavky zboží 

v akční nabídce např. v zelenině; 

- vytvoří cenovku, popisku, nabídku dne 

psaným písmem. 

 

Základní aranžérské práce v prodejně 

- proškolení BOZP pro dané téma, přípravné, 

pomocné a úklidové práce 

- zásady aranžování zboží v prodejně 

- praktický nácvik vystavování zboží 

v prodejně 

- výstavky, prodejní kouty, akční nabídky 

- psaní cenovek, popisek 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- rozpozná varovný signál „VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA“; 

- zná čísla jednotlivých telefonních linek 

tísňového volání; 

- zná složení evakuačního zavazadla; 

- chápe činnost integrovaného záchranného 

systému; 

- umí poskytnout první pomoc při zraněních 

za mimořádných událostí; 

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 v případě 

mimořádných událostí 
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- dodržuje bezpečnostní a protipožární 

předpisy na pracovišti; 

- popíše chování pracovníků prodejny 

při vloupání do prodejny; 

- dodržuje pravidla pro zabezpečení prodejny 

při odchodu; 

- vysvětlí pojem hmotná odpovědnost 

zaměstnanců; 

 

Bezpečnostní předpisy o požární ochraně 

a opatření k zabezpečení prodejny. Hmotná 

odpovědnost zaměstnanců 

- proškolení BOZP pro dané téma 

- opatření k zabezpečení prodejny 

a uskladněného zboží 

- protipožární ochrana 

- zabezpečení prodejny při odchodu 

- chování při podezření na vniknutí cizí osoby 

do prodejny 

- hmotná odpovědnost zaměstnanců 

 

- prodává jednotlivé druhy zboží s ohledem 

na jejich vlastnosti, funkčnost, použití, 

vady, balení a skladování; 

- provádí techniku balení zboží; 

- vystaví tištěnou účtenku; 

- orientuje se v sortimentu domácích potřeb 

v návaznosti na nové vývojové trendy; 

- dodržuje v praxi platné zákony, normy, 

vyhlášky a nařízení daného sortimentu; 

 

Prodej a technika prodeje zboží příslušného 

sortimentu, znalost sortimentu 

- proškolení BOZP pro dané téma 

- technika balení zboží 

- domácí potřeby (kuchyňské potřeby, 

keramické zboží, skleněné zboží, zboží 

z plastu) 

- inovace sortimentu smíšeného zboží 

 

- posoudí význam kontrolních pokladen; 

- ovládá technické vybavení pokladny; 

- provádí přípravu kontrolních pokladen 

před zahájením směny, během směny; 

- provede úkony spojené s uzávěrkou 

kontrolních pokladen; 

 

Práce na kontrolní pokladně 

- proškolení BOZP na dané téma 

- význam kontrolních pokladen 

- technické vybavení kontrolních pokladen 

- příprava kontrolní pokladny k provozu  

- provoz kontrolní pokladny během směny 

- uzávěrka kontrolní pokladny 

 

- charakterizuje zásady vystavování zboží; 

- vytváří drobné aranžérské výstavky; 

Vystavování zboží 

- proškolení BOZP pro dané téma 

- obecné zásady vystavování zboží 

- výstavní zařízení 

- vystavování zboží příslušného sortimentu 

- prodejní výstavky 

 

 

- vysvětlí význam inventarizace; 

- vyjmenuje jednotlivé typy; 

- objasní způsoby vypořádání 

Inventarizace  

- proškolení BOZP pro dané téma 

- princip inventarizace 

- typy inventarizace 
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inventarizačních rozdílů; - statistický soupis zboží 

- způsoby vypořádání inventarizačních 

rozdílů 

 

 

- opakuje si získané dovednosti a praktické 

návyky. 

 

Prohlubování dovedností žáků 
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6.13 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Název školy: Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 

organizace 

Adresa školy:  Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Název vyučovacího předmětu: Informační a komunikační technologie 

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodin za studium: 99 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět informační a komunikační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat 

s prostředky IKT a efektivně je využívali jak v průběhu přípravy v jiných předmětech, tak v dalším 

vzdělávání i při výkonu povolání a v soukromém a občanském životě. Na ZŠ žáci získali základní 

informace v oblasti IKT, které se v rámci jednotlivých škol liší, proto je potřeba, aby v prvním ročníku 

došlo ke sjednocení jejich znalostí a dovedností. Následně dojde k prohlubování a rozšiřování 

základních znalostí a seznámení s novými oblastmi IKT. Žáci nasbírají teoretické znalosti, které jsou 

následně převáděny do praxe, přičemž na praktickou oblast je kladen největší důraz. 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 

Předmět se zaměřuje na znalost obecných informací o skladbě a vybavení počítačů, základních 

pravidel práce s PC z hlediska ochrany svého zdraví i ochrany počítače, oblasti autorských práv, 

tvorby textů, tabulek, prezentací, úprav fotek a využití internetu. Žáci budou připraveni do praktické 

oblasti života a umožní jim další osobní i profesní růst. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žák využívá moderní informační technologii v různých životních situacích, získává informace z více 

zdrojů a umí rozlišit spolehlivé a nespolehlivé zdroje. Je si vědom svých kvalit, je sebekritický, uznává 

důležitost oblast IKT pro život i výkon svého povolání. 

Výukové strategie 

Stěžejní formou výuky je cvičení v odborné učebně výpočetní techniky, každý žák má k dispozici 

jeden počítač. Těžiště výuky spočívá v provádění praktických úkolů. Je-li použita metoda výkladu, je 

vhodné, aby ihned následovalo praktické procvičení vyloženého učiva. Ve výuce se klade důraz na 
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samostatnou práci, řešení komplexních úloh, vhodné je uplatňovat projektový přístup. Žáci musí 

nejprve pochopit základní principy IKT a musí být schopni orientovat se ve výpočetním systému. 

Tematické celky se budou neustále prolínat a jejich výuka bude mnohdy probíhat v několika cyklech 

tak, aby žáci k náročnějším tématům přešli teprve po zvládnutí základů. Některé tematické celky 

budou během studia zařazeny několikrát, ovšem vždy na vyšší úrovni a s vyšší náročností. Další učivo 

lze řadit dle aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být specifika oboru, podpora 

výuky v jiných vyučovacích předmětech, změny na trhu práce a vývoj v oblasti informačních 

a komunikačních technologií. 

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. Největší důraz je kladen na praktická cvičení (individuální i skupinová), při kterých žák 

prokáže své dovednosti, schopnosti řešit problém, jejichž základem je zvládnutí teoretických znalostí. 

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, a to jak v projevech mluvených, tak 

i psaných. Své myšlenky formulují srozumitelně a souvisle, dokáží vyjádřit svůj názor a obhájit jej. 

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; pracují jak samostatně, tak i v týmu a podílejí se na realizaci 

společných pracovních a jiných činností; přijímají a jsou odpovědni plnit svěřené úkoly. 

  



117 
 

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 (znají nejdůležitější zákony a normy týkající 

se IKT, respektují práva k vlastnictví při využívání softwaru). 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Žáci mají odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i k vzdělávání. Uvědomují si 

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

Matematické kompetence 

Žáci používají pojmy kvantifikujícího charakteru, čtou různé formy grafického znázornění (tabulky, 

diagramy, grafy, schémata apod.). 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

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

pracují s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; učí se používat nové aplikace; 

komunikují elektronickou poštou a využívají další prostředky online a offline komunikace; získávají 

informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet; pracují 

s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, 

audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; uvědomují 

si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat 

k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

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

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

v společnosti. 

Člověk a životní prostředí 

Žáci jsou vedeni k odpovědnosti, ke vztahu k životnímu prostředí. Příklady a úkoly jsou vhodně 

tematicky voleny vzhledem k probíranému učivu. 

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. 
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Informační a komunikační technologie 

Žáci užívají základní komunikační technologie a pracují s internetem. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy vycházejí z charakteru probíraného učiva. Výuka předmětu navazuje 

na vědomosti a dovednosti získané v dalších předmětech a je s nimi provázána. Jedná se o předměty 

český jazyk a matematika. 

 

Přehled tematických celků 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

 

  

Tematické celky 

Ergonomie práce na počítači 

Autorská práva 

Základní části počítače a periferní zařízení 

Operační systém MS Windows 

Textové editory 

Internet 

Grafika 

Prezentace 

Publisher 

Excel 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- je si vědom pravidel při práci na počítači 

z hlediska zdraví; 

- chrání své zdraví; 

- zachází s počítačem způsobem, aby byla co 

nejdéle zachována jeho funkce a životnost; 

 

Ergonomie práce na počítači 

- z hlediska zdraví 

- z hlediska životního prostředí 
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- je si vědom možností a výhod, ale i rizik 

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana 

dat před zničením, porušování autorských 

práv) a omezení (zejména technických 

a technologických) spojených s používáním 

výpočetní techniky; 

- aplikuje výše uvedené – zejména využívá 

prostředky zabezpečení dat před zneužitím 

a ochrana před zničením; 

 

Autorská práva  

- autorské právo 

- porušování práv a povinností 

 

- používá počítač a jeho periferie (obsluhuje 

je, detekuje chyby, vyměňuje spotřební 

materiál); 

- nastavuje uživatelské prostředí operačního 

systému; 

 

Základní části počítače a periferní zařízení 

- hardware počítače a jeho použití 

- vstupní a výstupní zařízení 

- přenos dat – externí paměti 

 

- orientuje se v běžném systému – chápe 

strukturu dat a možnosti jejich uložení, 

rozumí a orientuje se v systému adresářů; 

- ovládá základní práce se soubory 

(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání), 

odlišuje a rozpoznává základní typy souborů 

a pracuje s nimi; 

 

Operační systém MS Windows 

- rozdělení OS Windows 

- nastavení uživatelského rozhraní 

- instalace, zabezpečení systému (antivirové 

programy) 

 

- vytváří, upravuje a uchovává strukturované 

textové dokumenty; 

- pracuje s texty, vkládá objekty. 

Textové editory 

- poznámkový blok a další jednoduché 

textové editory 

- MS Word a OpenOffice.org 

- Writer 

- formátování textu 

- vkládání objektů – obrázky, grafy, tabulky 

- vzhled stránky – nastavení okrajů, záhlaví a 

zápatí atd. 

- kontrola pravopisu, odstavce 
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- ovládá další běžné prostředky online 

a offline komunikace a výměny dat; 

- volí vhodné informační zdroje 

k vyhledávání požadovaných informací 

a odpovídající techniky (metody, způsoby) 

k jejich získávání; 

- získává a využívá informace z otevřených 

zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě; 

- zná Internet, ovládá vyhledávání, orientuje 

se v získaných informacích, třídí je, 

analyzuje, vyhodnocuje; 

 

Internet 

- internetové služby – bankovnictví, obchody, 

fóra, chaty aj. 

- netiketa 

- úschovny 

 

- zná hlavní typy grafických formátů; 

- ovládá na základní úrovni grafiku, tvoří 

a upravuje; 

 

Grafika 

- rastrová a vektorová 

- úpravy fotek 

- kreslení vlastní grafiky (malování) 

 

- používá programové vybavení; 

- ovládá práci se snímky, texty, tvoří je 

a upravuje; 

 

Prezentace 

- práce se snímky, rozložení snímků 

- vložení textu, obrázků, grafů a dalších 

objektů 

- animace objektů a snímků 

- časování a přehrávání prezentace 

- pravidla pro prezentace a jejich předvedení 

 

 

- ovládá práci se snímky a texty, tvoří je 

a upravuje; 

- používá programové vybavení; 

Publisher 

- publikační program, seznámení s možnostmi 

- tvorba podle přednastavených šablon, 

vložení textů a jejich editace 

- vložení objektů a jejich editace (obrázky, 

grafy) 

- barevná schémata 

 

 

- ovládá běžné práce s tabulkovým 

procesorem a databází (editace, 

vyhledávání, filtrování, třídění, 

matematické operace, základní funkce, 

tvorba jednoduchého grafu, příprava pro 

tisk, tisk). 

Excel 

- seznámení s prostředím programu 

- formátování buněk, změna formátu buňky 

- jednoduché vzorce, řady 

- kopírování, vložení jinak, automatické 

funkce 
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 - podmíněné formátování, ověření dat 

- práce s listy 
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6.14 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: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce 

Forma vzdělávání: Denní 

Celkový počet hodina za studium: 66 

Datum platnosti: Od 1. 9. 2016 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu anglický jazyka je znalostí moderního evropského jazyka zlepšit komunikaci 

a interakci mezi Evropany s různými mateřskými jazyky, a podpořit tak 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. Osvojení si takové výstupní úrovně komunikativních 

jazykových kompetencí, která odpovídá s návazností na základní vzdělání (A1) stupni A2 podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby činí 

přibližně 250 lexikálních jednotek za rok, z toho obecně odborná a odborná terminologie tvoří 

minimálně 20 %, což 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 

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

života, v projevech mluvených i psaných, týkajících se témat všeobecných i odborných (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, země dané jazykové oblasti, základní pojmy z oblasti potravin a smíšeného 

zboží). 

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 
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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, 

slovníků, příruček 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 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. 

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 formuláře, zadání, výkazy 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. 
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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 

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 

Žáci používají pojmy kvantifikujícího charakteru, čtou různé formy grafického znázornění (tabulky, 

diagramy, grafy, schémata apod.). 

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. 

- 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. 
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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 

Přínosem předmětu je využití jazyka v mezipředmětových vztazích v předmětech: 

- zbožíznalství – překlad odborných textů z českého do cizího jazyka a naopak, 

- český jazyk (estetické vzdělávání) – srovnat pasáže významných děl (např. básní) vydaných 

v obou jazycích, 

- odborný výcvik – obsluhování anglicky mluvících zákazníků. 

 

Přehled tematických celků 

Tematické celky 

Osobní údaje  

Rodina  

Koníčky a volný čas 

Dům a byt 

Naše město 

Škola a vyučování 

V restauraci 

V hypermarketu 

Potraviny a styk se zákazníkem 

Smíšené zboží a styk se zákazníkem 

Povolání 

Život ve městě a na vesnici 

Sporty 

V hotelu 
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Počasí 

Svátky 

Poznámka: Tematický plán pro anglický jazyk je zpracován dle RVP 66-51- E/01 Prodavačské práce 

a bude modifikován s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků.  

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák: 

- dovede podat stručně osobní informace; 

- dovede se zeptat cizince na základní osobní 

informace; 

- orientuje se ve dvoujazyčném slovníku; 

- dovede používat číslovky; 

 

Osobní údaje 

- jméno, příjmení, adresa, věk 

- abeceda, hláskování 

- číslovky 

- sloveso být 

- používání slovníku 

 

 

 

- umí získat a sděliti informace o svém 

známém, své rodině a dovede napsat 

jednoduchý dopis příteli v angličtině; 

 

Rodina 

- členové rodiny 

- příbuzenské vztahy v rodině 

- dopis/e-mail příteli 

- sloveso mít 

- množné číslo podstatných jmen 

 

 

 

- je schopen stručně popsat aktivity svého 

volného času, napsat dopis příteli o sobě, své 

rodině a svých zájmů; 

 

Koníčky a volný čas 

- sloveso can 

- typy trávení volného času 

- sloveso want 

- sloveso like 

- dovolená 

 

 

- dovede popsat svůj dům, byt a jeho zařízení; 

Dům a byt 

- typy domů 

- místnosti v domě/bytě 

- vybavení domácnosti, nábytek 

- řadové číslovky 

- člen určitý a neurčitý 

 

 

- dovede popsat cestu a zeptat se na cestu ve 

městě; 

- dovede používat zdvořilostní fráze se slovesy 

can a could; 

Naše město 

- slovesa can, could 

- dopravní prostředky 

- orientace ve městě 

- městské budovy 
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- dovede pojmenovat názvy jednotlivých 

vyučovacích předmětů a umí podat základní 

informace o škole; 

- dokáže se zeptat kolik je hodin; 

- dokáže sdělit své plány do budoucna; 

Škola a vyučování 

- předměty ve škole 

- typy školských zařízení 

- vyučování u nás a v anglicky mluvících 

zemích 

- čas a určování času 

- budoucí čas s will 

 

- zná názvy našich i nejznámějších světových 

jídel; 

- dovede se domluvit v restauraci; 

- dokáže posoudit co je zdravé a nezdravé 

jídlo; 

V restauraci 

- typy jídel a nápojů 

- objednávky v restauraci 

- zdvořilostní fráze s would like 

- zdravé a nezdravé jídlo 

 

- dovede se domluvit v obchodě a koupit 

základní zboží denní potřeby. 

V hypermarketu 

- nakupování potravin 

- typy obchodů 

- komunikace s prodavačem 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo 

Žák:  

- zná a umí prakticky používat základní slovní 

zásobu z oblasti potravin ve styku se 

zákazníkem; 

 

Potraviny a styk se zákazníkem 

- potraviny 

- nepočitatelnost podstatných jmen 

- přídavná jména 

- zdvořilostní fráze 

- typy plateb v obchodě 

 

 

- zná a umí prakticky používat základní slovní 

zásobu z oblasti smíšeného zboží ve styku se 

zákazníkem; 

Smíšené zboží a styk se zákazníkem 

- typy obchodů a obchodních oddělení 

- komunikace se zákazníkem 

- stupňování přídavných jmen 

- minulý čas 

- reklamace 

 

 

- pojmenuje základní druhy povolání; 

- dokáže sestavit svůj životopis a napsat 

motivační dopis; 

 

Povolání 

- typy povolání 

- budoucí čas s going to 

- životopis 
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- dokáže popsat místo svého bydliště; 

- dokáže porovnat výhody a nevýhody bydlení 

ve městě a na vesnici; 

Život ve městě a na venkově 

- moje město/vesnice 

- hlavní města anglicky mluvících zemí 

- předložky místa 

 

 

- zná názvy populárních sportů; 

- dovede vyjádřit své přání a navrhnout 

možnost trávení volného času; 

Sporty 

- typy sportů 

- vyjádření přání 

- pozvánka 

 

 

- zná a umí prakticky používat základní fráze 

při rezervaci ubytování; 

- dokáže se domluvit v hotelu; 

V hotelu 

- předložky času 

- rezervace ubytování 

- dovolená 

 

 

- dokáže popsat aktuální stav počasí; 

- dokáže používat časové údaje spojené 

s počasím; 

 

Počasí 

- typy počasí 

- přídavná jména a příslovce 

- roční období 

- další časové údaje 

 

 

- dokáže mluvit o svátcích v naší republice; 

- zná nejdůležitější svátky anglicky mluvících 

zemí. 

 

Svátky 

- svátky v České republice 

- svátky v anglicky mluvících zemích 

- způsobová slovesa 
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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. 

Učitelé odborného výcviku získali odbornou kvalifikaci středním vzděláním s maturitní zkouškou 

získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá 

charakteru vyučovaného předmětu a  

1) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy; 

2) vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy; 

3) studiem pedagogiky; 

nebo 

středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního 

vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu a: 

1) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy; 

2) vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy, 

3) studiem pedagogiky. 
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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 

Vzdělávání je zajišťováno v kmenové učebně pro teoretickou výuku. Odborný výcvik v prvním 

a ve druhém ročníku probíhá v týdenních cyklech, ve třetím ročníku 4 dny v týdnu ve spolupráci 

s obchodním řetězcem Kaufland. 

Učebna ve škole je vybavena následující technikou: 

- PC s připojením na internet 

- dataprojektor 

- ozvučení 

- DVD mechanika 

- vnitřní síť 

Učebna výpočetní techniky je vybavena: 

- PC s připojením na internet pro každého žáka 

- vnitřní síť 

- PC pro učitele 

- dataprojektor 

- ozvučení 

Jazyková učebna: 

- PC s připojením na internet 

- dataprojektor  

- ozvučení 

- DVD mechanika 

- vnitřní síť 

- slovníky, Pravidla českého pravopisu, odborná a krásná literatura 

Všechny tyto přístroje využívají vyučující při realizaci cílů a obsahů vzdělávání stanovených ve ŠVP. 

Snahou je v maximální možné míře zabezpečit žákům názornost výuky. 
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Učebnice a učební texty ke každému předmětu 

Při vyučování jsou využívány názorné pomůcky probíraného učiva – nástěnné obrazy, tabule, ukázky 

potravin i spotřebního zboží. Dále pak formuláře dokladů, které se žáci učí vyplňovat. Je využíván 

i internet jako zdroj informací doplňujících výuku. Žákům je k dispozici vybavená počítačová učebna, 

kde jsou nainstalovány výukové programy k osvojování a procvičování znalostí například 

z matematiky, českého jazyka a účetnictví. 

Jako učebna pro praktické vyučování je v Kauflandu využívána společenská místnost, kterou mají žáci 

po dobu výuky rezervovánu. Učebna je vybavena standardně, velkým přínosem je názornost 

předvedení aktuálně probíraného učiva přímo na prodejně. 

Tělesná výchova je realizována ve spolupráci se Střední školou informatiky, poštovnictví 

a finančnictví Brno, p. o. v Brně na Čichnové ulici, kde je nově vybavena tělocvična. 
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8 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

Sociální partnery, se kterými naše škola spolupracuje, lze rozdělit do těchto skupin: 

 

8.1 FIRMY ZAJIŠŤUJÍCÍ SKLADOVÁNÍ, VYRÁBĚJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ 

POTRAVINY 

Nejvýznamnější je spolupráce s obchodním řetězcem Kaufland, kde žáci tohoto oboru absolvují ODV 

a zároveň zde vykonávají praktickou závěrečnou zkoušku. Žáci zde mají možnost ihned po vyučení 

nastoupit do trvalého pracovního poměru. Výhodou je znalost prostředí i lidí z řad kolegů a případných 

nadřízených. Tato skutečnost je motivací pro žáky odpovědně pracovat v ODV a připravovat si půdu 

pro své budoucí povolání. 

Škola dále spolupracuje s obchodními řetězci Bauhaus, Hornbach, Tesco, Lidl a Albert, ve kterých se 

žáci během krátkých exkurzí mohou seznámit s jinými formami organizace práce a s jiným způsobem 

skladování a prodeje zboží. 

 

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. 
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Škola spolupracuje s ostatními školami stejného zaměření především při výměně informací 

a poznatků, ale například i při účasti na různých soutěžích. 

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. 

 

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 DALŠÍ ORGANIZACE 

Škola se pravidelně účastní veletrhu Salima pořádaného BVV, a. s. 

Všichni žáci mají možnost při studiu absolvovat autoškolu a získat řidičský průkaz skupiny B. 


