
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program 
pro obor vzdělání 

 

 

 

 

Veřejnosprávní činnost se zaměřením na 

ochranu životního prostředí 
 

 
 

68 – 43 – M/01 

Veřejnosprávní činnost 

 

 
 

 
motto: „Co vím a umím, mi nikdo nevezme. Je to moje největší bohatství.“ 

 

 
 
 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

 

 

Č.j.: 1641/2012  

 
verze 2/2017 



2 
Obsah  
 

Obsah školního vzdělávacího programu: 
 
1. Úvodní identifikační údaje .................................................................................................................... 3 

2. Profil absolventa ................................................................................................................................... 4 

3. Charakteristika vzdělávacího programu ............................................................................................... 8 

4. Učební plán školního vzdělávacího programu.................................................................................... 19 

5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP ..................................................................... 21 

6. Učební osnovy předmětů ................................................................................................................... 22 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ................................................................................................................... 23 

ANGLICKÝ JAZYK (1. jazyk – včetně konverzace) .................................................................................... 41 

ANGLICKÝ JAZYK (2. jazyk) ...................................................................................................................... 47 

NĚMECKÝ JAZYK (1. jazyk – včetně konverzace) .................................................................................... 53 

NĚMECKÝ JAZYK (2. jazyk) ...................................................................................................................... 64 

MATEMATIKA ......................................................................................................................................... 72 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD.............................................................................................................. 83 

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD .................................................................................................................... 90 

DĚJEPIS ................................................................................................................................................... 98 

ZEMĚPIS ................................................................................................................................................ 103 

TĚLESNÁ VÝCHOVA ............................................................................................................................... 108 

SPOLEČENSKÁ KULTURA ....................................................................................................................... 115 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA .......................................................................................................................... 120 

APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE ................................................................................................................. 126 

PRÁVO .................................................................................................................................................. 130 

VEŘEJNÁ SPRÁVA.................................................................................................................................. 137 

TECHNIKA ADMINISTRATIVY ................................................................................................................ 147 

CVIČENÍ K PRÁVU A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ .................................................................................................. 151 

EKONOMIKA ......................................................................................................................................... 155 

STATISTIKA ............................................................................................................................................ 160 

PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE........................................................................................... 162 

ÚČETNICTVÍ .......................................................................................................................................... 165 

7. Popis materiálního a personálního zajištění výuky .......................................................................... 170 

8. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP ................................................ 172 

9. Příloha .............................................................................................................................................. 173 

 



3 
Ident i f ikační  údaje  

1. Úvodní identifikační údaje 

 

 

Název školy:    Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

název ŠVP:   Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního 

prostředí 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

jméno ředitele:    Mgr. Josef Dvořáček 

kontakty pro komunikaci se školou:  Mgr. Josef Dvořáček 

telefon:     353 825 353 

fax:      353 825 354 

e-mail:     info@sosnejdek.cz 

web:      www.sosnejdek.cz 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

mailto:info@sosnejdek.cz
http://www.sosnejdek.cz/
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

2. Profil absolventa 

ŠVP je určen pro hochy a děvčata, kteří získané vědomosti a dovednosti dokáží vzájemně 

propojit v praktickém životě a jsou schopni pracovat samostatně i v kolektivu. Absolvent je 

otevřenou osobností, cítící sounáležitost se společností i životním prostředím, ve kterém žije 

a pracuje. 

 

Pracovní uplatnění absolventa 

Absolvent vzdělávacího programu studijního oboru veřejnosprávní činnost se zaměřením na 

ochranu životního prostředí disponuje kompetencemi pro činnost referenta státní správy, 

samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech. Uplatní se v oblasti hospodaření 

s majetkem obce, umí vést evidenci podle závazně platných předpisů, agendu správních 

a samosprávných komisí. Orientuje se v problematice ochrany životního prostředí, v činnosti 

související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek 

a poplatků, ve správním řízení. Může se uplatnit i na úřadech práce, v advokacii, soudnictví. 

Může pracovat v celní správě, u policie, v obchodních firmách, ve vzdělávacích firmách, 

v různých nadacích. Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách 

vysokých.  

 

Klíčové kompetence 

Absolvent v oblasti výkonu profese 

- se orientuje v potřebných informacích a uvážlivě s nimi pracuje 

- kultivovaně se vyjadřuje a vystupuje na veřejnosti 

- využívá dva cizí jazyky v odborné i osobní komunikaci 

- využívá prostředků informačních a komunikačních technologií 

- umí pracovat s informacemi a informačními zdroji 

- dokáže samostatně řešit svěřené úkoly 

- organizuje si účelně práci 

- umí pracovat v týmu a jednat s lidmi 

 

Odborné kompetence 

Žák byl veden tak, aby 

- uměl uplatňovat principy a pravidla kulturního chování a vyjadřování v pracovních 

      situacích 

- uměl vstřícně a taktně jednat s občany 

- se orientoval v systému veřejné správy, v činnostech a pravomocích jejích orgánů 

      (obecních, městských a krajských úřadů) 

- dokázal vést správní agendu 

- se orientoval v právních normách  
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- se adaptoval na změny zákonů, týkajících se veřejnoprávní činnosti a ochrany 

životního prostředí 

- uplatňoval legislativu v denní praxi 

- uměl zpracovávat interní předpisy a zvládal administrativní práce 

- prosazoval pravidla udržitelného rozvoje  v denní praxi  

- se orientoval ve státním i místním rozpočtu 

- uměl provádět zápisy z jednání, vyřizovat telefonický i písemný styk s klientelou 

- prezentoval výsledky práce na veřejnosti 

- rozuměl problematice ochrany životního prostředí a uplatnil ji v denním rozhodování 

- dokázal posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy 

- efektivně prováděl operace s čísly a upravoval výrazy 

- uměl převádět slovní text do matematického zápisu, hledal nejefektivnější řešení 

problému 

- interpretoval statistické údaje, používal je v praxi 

- pracoval logicky a přesně 

Vzdělání směřovalo k tomu, aby absolvent v oblasti citové, postojové a hodnotové 

- se orientoval v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě 

- byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke 

komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech 

- měl aktivní přístup k životu, k řešení problémů 

- snažil se jednat a komunikovat slušně a odpovědně 

- dodržoval pravidla kulturního chování a společenského vystupování 

- respektoval lidská práva 

- aktivně chránil životní prostředí 

- jednal ekonomicky a účelně 

- pociťoval zodpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl 

 

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě 

Absolvent 

- se dovede vyjadřovat v mateřském jazyce 

- přiměřeně situaci komunikuje i v cizím jazyce 

- má přehled o fungování demokratické společnosti 

- orientuje se v základech právní nauky 

- má takové vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání, aby se dokázal 

orientovat na trhu práce, v podnikových činnostech, v pracovněprávních vztazích 

- dovede identifikovat běžné problémy a hledat způsoby jejich řešení 

- se přiměřeně orientuje v problematice ochrany životního prostředí 

 

Způsob ukončení vzdělávání, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání 

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných 

předpisů MŠMT. Součástí maturitní zkoušky je praktická zkouška. Maturitní zkouška se koná 

písemnou a ústní formou. Žák se zdravotním znevýhodněním má nárok na úpravu podmínek 

maturitní zkoušky (delší časový limit, speciální pomůcky apod.) Certifikátem je maturitní 

vysvědčení. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje 

absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na vyšších 

odborných školách, vysokých školách i na jazykových školách. Absolvent je připraven 

prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. 
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Maturitní zkouška se v profilové části koná z následujících předmětů: 

 Právo – ústní zkouška 

 Veřejná správa – ústní zkouška 

 Praktická maturitní zkouška – praktická zkouška 

 
(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou 

a) český jazyk a literatura, 

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit 

pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a 

c) matematika. 

(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, 

pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v 

odstavci 1 písm. b) a c). 

 

Platí pro školní rok 2020/2021 

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou 

a) český jazyk a literatura, 

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může 

zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a 

 (2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle odstavce 1. 

 

Platí  od školního  roku 2021/2022  

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou 

a) český jazyk a literatura, 

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může 

zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a 

c) matematika,  

(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle odstavce 1. 

 

 (3) Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního předmětu cizí 

jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných 

a) formou didaktického testu, 

b) formou písemné práce a 

c) ústní formou před zkušební maturitní komisí. 

(4) Zkouška ze zkušebního předmětu matematika se koná formou didaktického testu. Didaktickým testem 

se pro potřebu tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, 

a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. 

(5) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů podle 

odstavce 1 písm. b) a c). 
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Zkušebními předměty v profilové části 

Žák se v profilové části  přihlásí ke třem povinným zkouškám předmětů, které určí  ředitel školy  

v souladu s prováděcím právním předpisem s rámcovým a školním vzdělávacím programem, včetně 

forem a témat: 

Právo – ústní zkouška 

Veřejná správa  – ústní zkouška 

Praktická maturitní zkouška – praktická zkouška  (jedná se o jednodenní zkoušku). Obsahem praktické 

maturitní zkoušky jsou znalosti získané v předmětech Cvičení k právu a veřejné správě a Písemné 

a elektronické komunikace. 

Žák se může v profilové části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů, které určí  

ředitel školy  v souladu s prováděcím právním předpisem s rámcovým a školním vzdělávacím 

programem, včetně forem a témat 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 
 

3. Charakteristika vzdělávacího programu 

Celkové pojetí vzdělávání 

Pojetí středního odborného vzdělávání vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní 

společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem 

rozvoje lidské osobnosti. 

Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit absolventa na úspěšný, smysluplný 

a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. 

 

Společnou vzdělávací strategií ŠVP je: 

- učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti 

potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě 

a dále je rozšiřovat, 

- učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do životního prostředí, které 

žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat 

v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl 

připravován, 

- učit se být, tj. porozumět vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu s 

obecně přijímanými morálními hodnotami, jednat s větší autonomií, samostatným 

úsudkem a osobní zodpovědností, 

- učit se žít společně, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na 

životě společnosti a nalézt v ní své místo. 

 

Z důvodů této strategie je výuka orientována k 

- autodidaktickým metodám, 

- sociálně komunikativním aspektům učení a vyučování, 

- metodám činnostně zaměřeného vyučování, 

- důrazu na motivační činitele 

Zařazení jednotlivých metod do ŠVP je konkretizováno na úrovni jednotlivých předmětů. 

 

Organizace výuky 

Délka ŠVP je 4 roky a délka školního vyučování ve školním roce je 40 týdnů ( ve 4. ročníku 37 

týdnů). Vyučování podle aktuálního učebního plánu se v jednotlivých ročnících pohybuje od 30 

do 33 týdnů. 

Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů (např. cizích jazyků, ICT) probíhá ve 

speciálně vybavených učebnách, kdy jsou žáci děleni na skupiny. Pro odborný předmět technika 

administrativy je využívána odborná učebna, ve které probíhá teoretická výuka, ale i výuka 

formou cvičení. Na cvičení jsou žáci děleni do skupin při zachování nezbytných zásad hygieny 

a bezpečnosti práce. 
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Praktická výuka se kromě cvičení, laboratorních prací a exkurzí  zabezpečuje formou odborné 

praxe ve 2. a 3. ročníku vždy po dobu 4 týdnů ve státní správě a ve firmách formou denní 

docházky - 6 hodin/den.   

 

Hodnocení žáků a diagnostika 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., jeho konkretizace  je ve 

školním řádu a jeho Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Žáci jsou hodnoceni 

průběžně v celém klasifikačním období. Celkové hodnocení spočívá v kombinaci individuálního 

zkoušení, klasifikovaných testů, závažných písemných prací a hodnocení praktických činností. 

Důležitou součástí hodnocení jsou vhodné formy prezentace výsledků vzdělávání na veřejnosti 

(výstavy, projekty, společenské akce, soutěže), prokazující schopnosti a dovednosti žáků. 

Hodnocení žáků musí splňovat především motivační, informativní a výchovné funkce. 

Specifickou částí je hodnocení praktického vyučování, zejména odborné praxe, probíhající 

v reálných pracovních podmínkách. Stoupající význam musí mít sebehodnocení žáků. Bližší 

podrobnosti a specifika hodnocení uvádí učební osnovy jednotlivých předmětů. 

 

Rozvíjení klíčových kompetencí 

Stěžejní metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily 

motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Žáci jsou zapojováni do praktických činností, 

samostatných prací a jejich prezentací. Škola zajišťuje žákům přístup k informacím o nových 

technologiích. Dále škola zajišťuje otevřenost vůči veřejnosti, a to např. spoluprací se sociálními 

partnery, školskou radou, rodiči. Žáci umí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. 

Aktivně se účastní diskusí, formulují a obsahují své názory a postoje, respektují názory druhých. 

Žáci budou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, spolupráci s ostatními a k samostatnému 

učení.  

Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák správně zapojit do 

společnosti a měl možnost 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 a bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi.  

Komunikativní dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s využitím informačních 

a komunikačních technologií (dále IKT). Oblast využití IKT je zaměřena nejen na osvojení 

dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodném využití těchto znalostí pro svůj 

osobní i pracovní život. 

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

klíčových kompetence je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během 

studia.  
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Přehled začleňování klíčových kompetencí do vyučovacích předmětů 
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Český jazyk a literatura ● ● ● ●   

Anglický jazyk ● ● ● ●  ● 

Německý jazyk ● ● ● ●  ● 

Matematika ●    ●  

Základy společenských věd ● ● ●    

Základy přírodních věd ●    ● ● 

Dějepis ●  ●    

Zeměpis ●  ●    

Tělesná výchova ● ●     

Společenská kultura ● ● ● ●   

Výpočetní technika ●   ●  ● 

Aplikovaná psychologie ● ● ● ●   

Právo ● ● ● ●   

Veřejná správa ● ● ● ●  ● 

Technika administrativy ● ●  ●  ● 

Cvičení k právu a veřejné správě ● ●  ●  ● 

Ekonomika a sociální politika ● ● ● ●  ● 

Statistika ●  ● ● ● ● 

Písemná a elektr. komunikace ● ●  ●  ● 

Účetnictví ● ● ● ● ● ● 

 

Začleňování průřezových témat 

Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých 

vyučovacích předmětů. Je realizován přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu 

předmětů nebo je obsahem dalších aktivit školy, jako jsou kurzy (sportovní, lyžařský), besedy, 

exkurze, společenské akce (maturitní ples, návštěvy divadel), soutěže, akce třídních kolektivů 

atd. Tyto aktivity jsou uvedeny v ročním plánu práce školy. Průřezová témata výrazně formují 

charakter žáků.  

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. Pro dosažení tohoto cíle jsou pořádány besedy o historii města 

a regionu, hry zaměřené na vzájemné poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je 

formování názorů mladých lidí a orientace na správné hodnoty života s besedami a přednáškami 

o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu. Velký 

význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové si jsou vědomi, 
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že všichni vytvářejí 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 v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na 

pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky 

a odpady, na odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou 

rozhovorů, besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím. 

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

formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují 

v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace.  

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností 

žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Tato oblast 

výuky má přesah do většiny předmětů, kde se informační a komunikační technologie stávají 

nezbytnou a přirozenou součástí každodenní výuky.  

 

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků nadaných probíhá 

v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou  

MŠMT č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných. 

Ve škole se vzdělávají žáci s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, žáci s odlišnými 

životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí a s ohledem na zdravotní stav žáka , 

uplatňujeme zásady inkluzivního vzdělávání a využíváme i mezinárodní spolupráci mezi 

školami. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do běžné třídy a vzdělávají 

se v případě potřeby podle plánu pedagogické podpory či individuálního vzdělávacího plánu. 

Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných prostředků. Je 

voleno individuální tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, u PC – korektury textů, 

speciální a moderní formy učení s využitím projektových dnů, herního učení ale také 

problémového vyučování. Vyučování je obohacováno a doplňováno vhodnou a odpovídající 

projektovou činností s mezinárodní spoluprací středních škol a ostatních sociálních  partnerů. 

 

Práce se žáky s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí spočívá 

především v jejich motivaci ke studiu vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito žáci 

jsou dlouhodobě sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem 

a eventuálně s vychovateli domova mládeže. 

Pro žáky, jejichž porucha dosahuje takového stupně, že je opravňuje k zařazení do třídy, 

oddělení, skupině v běžné škole podle § 16, odst. 9 ŠZ, je na žádost rodičů a na základě 

doporučení školského poradenského zařízení vypracován individuální výukový plán. Cíl 

vzdělávání těchto žáků zůstává zachován, rozsah učiva může být přizpůsoben s ohledem na druh 

postižení žáka. Pro každého žáka volíme vhodné metody vzdělávání a speciální formy ověřování 

osvojeného učiva. Výuka těchto žáků směřuje k tomu, aby si i přes svůj handicap osvojili 

potřebné občanské, klíčové i odborné kompetence. Podle individuálního vzdělávacího plánu 

mohou být vzděláváni i žáci dlouhodobě nemocní. 

Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu informováni o žácích se speciálními vzdělávacími 

potřebami, které učí. Třídní učitelé jsou podrobněji informováni o potřebách žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve svých třídách. 
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Vzdělávání nadaných žáků 

Cílem ŠVP je podchytit nadané žáky a mimořádně nadané žáky podporovat je a soustavně s nimi 

pracovat 

- využívat náročnější metody a postupy 

- více využívat projektové vyučování 

- využívat samostudium 

- intenzivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi 

- práci organizovat jako skupinovou a týmovou. 

Škola těmto žákům umožní rozšířenou výuku některých předmětů. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je prioritou SOŠ a SOU Nejdek. 

Legislativní vymezení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází ze 

zákona č. 561/2004 Sb., č. 563/2004 Sb. a vyhlášky 27/2016 Sb., 72/2005 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou  žáci s potřebou podpůrných opatření ve 

vzdělávání. Těmito žáky jsou žáci s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního 

prostředí a s ohledem na zdravotní stav žáka. Škola je schopna zabezpečit vzdělávání s 

přihlédnutím na celkový zdravotní stav. 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy 

a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných 

podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 

poradenského zařízení. Pro žáky s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního 

prostředí se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky 

odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se 

přihlíží k individuální potřebě podpůrných opatření ve vzdělávání. Žáci s potřebou podpůrných 

opatření mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické 

a kompenzační učební pomůcky poskytované školou. 

 

Žákům s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání vychází vedení školy vstříc a učitelé 

respektují a realizují doporučení pedagogicko-psychologických poraden (dále jen PPP) 

a speciálně pedagogických center (dále jen SPC), se kterými škola úzce spolupracuje.  

 

Podpůrnými opatřeními při speciálním vzdělávání je využití speciálních metod, postupů, 

forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, učebních pomůcek, speciálních učebnic 

a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče.  
 

Poskytování pedagogicko-psychologických služeb je zajišťováno výchovným poradcem ve 

spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 

  

Individuální vzdělávací plán vychází z příslušného školního vzdělávacího programu školy, dále 

z doporučení školského poradenského zařízení, popřípadě z doporučení registrujícího 

praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření 

zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění 

speciálních vzdělávacích potřeb. 

 

Vzdělávání žáků s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí 

 

Při vzdělávání žáků s s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí 

klade škola důraz na tyto principy: 

 

- upřednostňování inkluzívního vzdělávání 

- realizace aktivit směřujících k dlouhodobé individuální podpoře žáků  
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- průběžnému vyrovnávání vstupního znevýhodnění a současné vytváření takového emočního 

prostředí, které motivuje k osvojení hodnot a znalostí a kompetencí očekávaných ve vztahu 

k integraci do společnosti 

- záruka bezpečného a respektujícího prostředí 

- v rámci možnosti školy vytváření odpovídajících prostor ve škole pro přípravu na vyučování 

(internet, knihovna atp.) 

- spolupráce s poskytovateli služeb dostupných v naší lokalitě a využití jejich kapacity k podpoře 

žáků, případně rozvíjení společné aktivity (s neziskovými organizacemi poskytujícími sociální 

služby, jejichž cílovou skupinou jsou rodiny ohrožené sociálním vyloučením, odborem péče 

o dítě, spolupráce se skupinou lokálního partnerství pro oblasti sociálně vyloučené, apod.) 

- využívání prostředků z dotačních výzev MŠMT i dalších institucí, určených k získání 

potřebných zdrojů pro realizaci programů podpory žáků s odlišnými životními podmínkami 

a z odlišného kulturního prostředí 

- cílené zabezpečování vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice práce žáků 

s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí 

 - v rámci školy vytváření dostatečného informační zázemí  

 

Pedagogičtí pracovníci školy i vedení školy si uvědomuje, že údaje o odlišných životních 

podmínkách a o odlišném kulturním prostředí, které škola poskytuje, nejsou vnímány jako 

stigmatizující a nebudou žádným způsobem zneužity. A že tyto údaje budou sloužit výhradně 

k vyrovnání vzdělanostních šancí těchto žáků. 

 

Při vzdělávání těchto žáků na naší škole ctíme tyto principy: 

 

- upřednostňovat zejména motivující a aktivizující metody výuky a hodnocení, které mají větší 

potenciál rozvíjet individuální předpoklady žáků a umožňují pozitivně využívat heterogenitu 

žákovského kolektivu  

- sledovat komunikační dovednosti, jazykovou vybavenost a aktivní slovní zásobu žákyň a žáků 

a pomáhat jim překonávat případné znevýhodnění v této oblasti (pomoci zde může i asistent 

pedagoga, využití disponibilní časové dotace ve školním vzdělávacím programu) 

- mít k dispozici dostatek pomůcek  

- při práci s žáky a při zadávání domácí přípravy zohledňovat možnosti, dané jejich rodinným 

zázemím 

- uvědomovat si, že pokud žáci nemají dostatečnou podporu v rodinném zázemí, není možné je 

za to činit zodpovědnými, ale je nezbytné vytvořit podmínky pro to, aby tato skutečnost co 

nejméně negativně ovlivňovala jejich školní úspěšnost 

- být v pravidelném kontaktu s rodiči či zákonnými zástupci žáků a vzájemně se pravidelně 

informovat o pokroku ve vývoji dítěte, poskytovat rodičům pozitivní zpětnou vazbu o pokroku 

a dosažených výsledcích jejich dětí 

 

Při vzdělávání žáků s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí 

je především důležité, aby pedagogičtí pracovníci vnímali a citlivě usměrňovali sociální klima 

ve třídě, pravidelně efektivně diagnostikovali vztahy a pozice žáků ve skupině, věnovali 

zvýšenou pozornost žákům a žákyním ohroženým vyloučením ze skupiny, pozitivně ovlivňovali 

procesy skupinové dynamiky a eliminovali rizika jejich vyloučení z kolektivu třídy. 

 

Veškerá podpůrná opatření, která škola využívá při vzdělávání a žáků s odlišnými životními 

podmínkami a z odlišného kulturního prostředí je nutné zaměřit  již na prevenci školní 

neúspěšnosti těchto žáků. V průběhu vzdělávání není na místě snižovat nároky na tyto žáky, 

ale je třeba vytvořit jim podmínky pro to, aby se případné znevýhodnění v co nejnižší možné 

míře projevovalo v naplňování jejich vzdělávacího potenciálu. Pokud pedagogičtí pracovníci 

realizovali podpůrná opatření, jež jsou v možnostech školy, a žák či žákyně nedosahuje 
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očekávaných výsledků, je důležité oslovit rodiče či jiného zákonného zástupce žáka a včas 

zprostředkovat pomoc školského poradenského zařízení a spolupracovat na realizaci 

doporučených opatření. 

 

Základní zásady pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

- v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů 

- zajištění skupinové nebo individuální péče 

- zajištění specifických učebnic a pomůcek 

- volba odpovídajících metod a forem práce 

- nastolení pravidelné spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm 

- vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí 

 

Zabezpečení výuky žáků nadaných 

 

Vzdělávání žáků nadaných je žádoucí nejen vzhledem k žákům samotným, ale zároveň má 

zásadní význam pro společnost. Nemusí se přitom jednat pouze o žáky mimořádně nadané, ale 

i o ty žáky, kteří prokazují mimořádně vysokou úroveň výkonů ve všech, nebo pouze v určitých 

činnostech či oblastech vzdělávání, kde projevují například vysokou motivaci, jsou značně 

cílevědomí a kreativní. Je proto nutné tyto žáky podchytit a individuálně s nimi pracovat.  

 

Mimořádně nadaní žáci mohou mít ovšem i řadu problémů při zvládání učiva i v sociálních 

vztazích z důvodů preferování vlastního tempa, nedostatečný um ve způsobu učení se, 

podceňování opakování i prosazování vlastní výrazné osobnosti. Je proto důležité zjistit 

konkrétní nadání žáka, ale i jeho nedostatky a problémy a tomu přizpůsobit práci s ním. Škola 

má mít přehled i o vývoji žáka na základní škole, dosavadní způsob práce s žákem i rodinné 

prostředí. 

 

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném 

postupném ročníku. 

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků bude realizováno v souladu se zákonem na základě 

doporučení třídního učitele nebo učitele předmětu, ve kterém žák dosahuje mimořádné úrovně. 

 

Zásady a principy při realizaci IVP pro žáky nadané 

 

Vždy musí být činěno se souhlasem zákonného zástupce především při žádosti o vyšetření v 

pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém centru kvůli identifikaci 

a následným doporučením v péči o tohoto mimořádně nadaného žáka. 

V průběhu vzdělávacího procesu se budeme snažit vytvářet pozitivní klima u mimořádně 

nadaných žáků. V případě potřeby žáka se budeme snažit (introverti se špatnou sociální 

přizpůsobivostí) pomoci při začleňování do komunity. 

 

Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků bude způsob výuky vycházet důsledně z principů 

individualizace a vnitřní diferenciace. 

Za zpracování IVP odpovídá učitel předmětu, ve kterém žák dosahuje mimořádné úrovně, třídní 

učitel, který s jednotlivými učiteli spolupracuje a ředitel školy. 

Na zpracování IVP budou spolupracovat školské poradenské zařízení, zákonný zástupce žáka, 

třídní učitel, vyučující učitelé jednotlivých předmětů, výchovný poradce a ředitel školy. 

IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle 

potřeby. 

Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým 

podpisem v souladu s Vyhláškou č.27/2016 Sb. 
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Součástí IVP může být: 

- doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu 

- zadání specifických úkolů 

- zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů 

- vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech 

- účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky 

- občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty 

- s otevřenou možností volby na straně žáka 

 

Průběh vzdělávání nadaného žáka a spolupráci se školským poradenským zařízením zajišťuje 

výchovný poradce. 

SOŠ a SOU Nejdek zabezpečuje výuku žáků nadaných formou: 

 

- individuálního vzdělávacího plánu pro nadaného žáka (termínované zkoušení) na žádost 

zákonných zástupců či zletilého žáka – podloženo zprávou z PPP 

- podporuje jeho účast na soutěžích, olympiádách 

- uplatňuje vhodné formy a metody práce spolu s individuální pomocí pedagogů 

- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou 

- vzdělávání pomocí speciálních seminářů a vytvářením studijních skupin napříč ročníky, 

samostatným vzděláváním 

 

Průběh a způsob hodnocení výsledků vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

 

1. Individuální vzdělávací plán je zpracován nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela 

doporučení a zároveň žádost zákonného zástupce žáka či žádost zletilého žáka. Zpracovává se ve 

spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka (není-li žák 

zletilý). Zpracování a provádění IVP zajišťuje ředitel školy. Ve středním vzdělávání ředitel školy 

může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. 

Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu 

zákonného zástupce žáka (pokud je žák nezletilý) nebo zletilého žáka. 

 

2. V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů je určena zvláštní 

organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného 

školním vzdělávacím programem. 

 

3. Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání 

podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán, 

podepsaný ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka, se stává součástí 

osobní dokumentace žáka. Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením sleduje 

a nejméně jedenkrát ročně vyhodnocuje naplňování IVP. 

 

Vzdělávání cizinců 

 
Vzdělávání cizinců se věnuje § 20 školského zákona, podle něhož jsou cizinci rozděleni v zásadě 

na dvě kategorie, pro které vyplývají odlišná práva a povinnosti. Tyto dvě kategorie jsou 

následující: 

 

1) Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci 

Občané Evropské unie mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle školského zákona 

za stejných podmínek jako občané ČR. 

2) Občané tzv. třetích zemí 
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Občané tzv. třetích zemí, tedy de facto zemí mimo EU, mají přístup k základnímu vzdělávání, 

včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na území 

České republiky (a to i neoprávněně). 

 

Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem 

 

Přijímání do školy - rovný přístup 

Školský zákon deklaruje rovný přístup při přijímání ke rovný přístup vzdělání, proto mají cizí 

státní příslušníci stejná práva a povinnosti jako děti občanů ČR. Přesto se přijetí cizinců 

z několika důvodů liší.  

 

 

Týmová spolupráce 

 

Za výuku češtiny jako cizího jazyka je zodpovědný celý tým, nejen vyučující českého jazyka 

a literatury, učitelé češtiny nejsou k výuce češtiny jako cizího jazyka o nic více „kompetentní“ 

než jakýkoliv jiný učitel.  

 

Žáci s OMJ přicházejí z odlišného sociokulturního prostředí, s odlišným jazykem, zvyklostmi, 

představami a hodnotami. Prošli si v životě obrovskou změnou a ztrátou veškerých jistot i přátel 

a často jsou odloučeni od mnoha rodinných příslušníků. Proto je pro ně velice důležité mít ve 

škole někoho, na koho se mohou již od prvních dnů obrátit.  

 

Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 

 

Žáci s odlišným mateřským jazykem jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Po přijetí 

a zařazení žáků s odlišným mateřským jazykem do ročníku nastává samotná výuka. Při ní ovšem 

hraje zásadní roli neznalost jazyka, která je objektivní bariérou a činí z těchto žáků žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, jež vyžaduje odlišné principy práce. 

 

Principy začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem 

- Každé dítě v naší škole má právo plnohodnotně rozvíjet svůj potenciál, účastnit se výuky 

a spolupracovat s ostatními. 

- Škola má zodpovědnost za zajištění rovnosti vzdělávacích příležitostí pro všechny a odstranění 

překážek, které by tomu bránily, což u žáků s OMJ je především výuka češtiny jako cizího 

jazyka. 

 

- Škola si proto musí vytvořit koncepci podpory inkluze nově příchozích žáků s OMJ, jež bude 

vycházet primárně z rozvoje jejich vzdělávacích příležitostí a možností. 

 

- Je nutné rozvíjet potenciál žáků s OMJ prostřednictvím výuky češtiny jako cizího jazyka 

a přístup k učivu dalších předmětů musí být smysluplný a podnětný i bez dostatečné znalosti 

vzdělávacího jazyka a zároveň jazyk rozvíjet. 

 

- Opatření zohledňující vzdělávací potřeby žáků s OMJ musí vycházet z pedagogické 

diagnostiky jejich dosavadních znalostí a zkušeností (v případě jazykové bariéry je nutné alespoň 

rámcově zjistit například ze sešitů nebo učebnic předchozí učivo) a jazykových dovedností 

(porozumění češtině, mluvení, psaní latinkou, čtení apod.). 

 

- Základním principem je přistupovat k dětem s OMJ, s vědomím toho, že vzdělávací jazyk je 

pro ně jazyk cizí a že se teprve učí jazyk, prostřednictvím něhož se zároveň učí. To s sebou nese 
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zvýšené požadavky na názornost, přehlednost, systematičnost, a často i redukci učiva s velkým 

důrazem na rozvoj dovedností v českém jazyce. 

 

Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je smysluplná a podnětná výuka s vrstevníky v běžných 

třídách, která vychází bezprostředně z potřeb jednotlivých dětí. 

Do procesu inkluze by měli být zapojeni i rodiče žáků s OMJ. Minimálně by měli být o všem 

informováni, ale neměla by jim být odebrána zodpovědnost za vzdělávací situaci jejich dětí, 

přestože i jejich vlastní situace je velmi nelehká. V některých případech rodiče nemají možnost 

volby při odchodu do nové země, ale děti ji nemají téměř nikdy. 

 

Je nutné vyvíjet se směrem k individualizaci a diferenciaci výuky. Vhodnými nástroji jsou 

především individuální vzdělávací plán (IVP) a možnost využití asistenta pedagoga. Výchozím 

principem je již zmíněná inkluzivní výuka. 

 

Individuální vzdělávací plán 

 

Individuální vzdělávací plán je známý nástroj integrace žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do výuky. Měl by být tvořen v souladu s vyhláškami č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, a vyhláškou č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Při inkluzi žáků 

s OMJ je vhodné využívat principy individualizace a specifikace vzdělávacích cílů a obsahů, 

z nichž vycházíme při tvorbě IVP. Je vhodné vytvořit plán pedagogické podpory (dále jen 

PLPP). 

 

Inkluzivní výuka 

Vychází z potřeb inkluze jednotlivých žáků a prostřednictvím jejich vyrovnávání rozvíjí 

vzdělávací potenciál všech těchto žáků. U žáků s OMJ jde především o rozvoj jejich jazykových 

dovedností, slovní zásoby a orientace ve výuce, pokynech apod. Základním principem 

inkluzivního vzdělávání je zapojení všech studentů do vzdělávacího procesu. V inkluzivní škole 

se všichni žáci vzdělávají společně a učitelé jejich speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají 

a odpovídají na ně různými opatřeními. 

 

Principy inkluze 

- podněcovat žáky při výuce odpovídajícími úkoly a výzvami 

- odpovídat na odlišné vzdělávací potřeby všech svých žáků a studentů 

- překonávat potencionální bariéry při vzdělávání a hodnocení jednotlivců i skupin žáků 

 

Přizpůsobení učiva 

Přizpůsobit učivo v případě žáků s OMJ znamená především promyslet, jaké učivo a jaká metoda 

výuky budou dostatečně podněcovat jejich jazykový rozvoj a zároveň prohlubovat jejich 

znalosti. Pro úplné začátečníky jsou to samozřejmě základní fráze a slovní zásoba, porozumění 

pokynům atd. Pro pokročilejší je pak nasnadě zpřístupnit učivo názorností, přehledností apod. 

 

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 evropských standardů pro danou oblast. Prostory, ve kterých je 

prováděna výuka, musí odpovídat vyhlášce č. 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména 

s odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni. Rizika, která nelze 

eliminovat, jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky, které žáci dostávají bezplatně 

na základě Směrnice ředitele a jejichž používání se důsledně kontroluje.  
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Problematika bezpečnosti práce je podrobně popsána ve směrnicích školy, se kterým jsou žáci 

seznámeni. Je zpracována osnova vstupního školení bezpečnosti práce a požární ochrany pro 

žáky, se kterou jsou žáci seznamováni a prokazatelně poučeni vždy při zahájení školního roku 

a v úvodních hodinách jednotlivých předmětů.  

V odborném výcviku dále předchází každému novému tématu proškolení z bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Žáci jsou prokazatelně seznamováni s návody k obsluze jednotlivých 

strojů a zařízení a s místními provozně bezpečnostními předpisy. Na smluvních pracovištích je 

problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci smluvně ošetřena v souladu se zákonem 

262/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), je stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky 

při teoretickém i praktickém vyučování i na akcích pořádaných mimo areál školy. 

 

 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech 

Při výuce a činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, 

bude škola postupovat dle platných právních předpisů. 

Rozpisem dozorů v průběhu výuky kontrolovat dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví žáků. 

Provádět pravidelné proškolování učitelů a zaměstnanců školy. 

Systémem pravidelných kontrol a revizí zabezpečit nezávadný stav objektu školy. Dbát na 

označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor školy v souladu s příslušnými 

normami. 

Na začátku školního roku provádět, prokazatelným způsobem, seznámení žáků se školním 

řádem, zásadami bezpečného chování, s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění 

BOZP a požární ochrany souvisejících s činností vykonávanou žáky. 

Dodržovat soulad časové náročnosti vzdělávání podle ŠVP s počtem povinných vyučovacích 

hodin stanovených v rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje fyziologické 

a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání. 

Věnovat pozornost ochraně žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy. 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu 

Do prvního ročníku studijního oboru veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního 

prostředí jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím 

řízení splnili podmínky pro přijetí. Podmínky přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví 

ředitel školy a zveřejní je nejdéle do konce března příslušného školního roku. 

K průběhu přijímacího řízení stanoví ředitel školy do 31.1. daného roku komisi přijímacího 

řízení, dále kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků.   

 

Zdravotní způsobilost 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání jsou uvedeny v soustavě oborů 

vzdělání stanovené vládním nařízením (§3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.). Ke studiu oboru 

veřejnosprávní činnost není požadováno lékařské doložení zdravotní způsobilosti. 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 
 

4. Učební plán školního vzdělávacího programu 

Vyučovací předměty 

Celkový počet týdenních vyučovacích 

 hodin v ročníku 
Celkem 

1. 

 ročník 

2.  

ročník 

3.  

ročník 

4.  

ročník 

A. Povinné vyučovací předměty      

a) Základní      

Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13 

1. jazyk včetně konverzace 4 4 4 4 16 

2. jazyk 2 2 2 2 8 

Matematika 2 4 3 4 13 

Základy společenských věd 1 1 1 1 4 

Základy přírodních věd 2 1 2 1 6 

Dějepis 2 2 0 0 4 

Zeměpis 2 1 0 0 3 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Společenská kultura 2 0 0 0 2 

Výpočetní technika 2 2 1 1 6 

Aplikovaná psychologie 1 1 0 0 2 

b) Předměty specializace           

Právo 2 3 3 2 10 

Veřejná správa 3 3 3 3 12 

Technika administrativy 2 2 0 0 4 

Cvičení k právu a veřejné správě 0 0 1 1 2 

Ekonomika 0 2 2 0 4 

Statistika 0 0 2 0 2 

Písemná a elektr. komunikace 0 0 2 2 4 

Účetnictví 0 0 2 3 5 

c) Povinně volitelné předměty      

Celkem:  32 33 33 30 128 
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Přehled využití týdnů v období školního roku 

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

Vyučování podle rozpisu učiva 34 34 34 28 

Sportovní kurz 1  1  

Odborná praxe  4 4  

Exkurze 2 1 1 1 

Časová rezerva 3 1 0 6 

Celkem týdnů 40 40 40 35 

 
Poznámky: 

V 1. ročníku je týdenní lyžařský výcvik, jehož náplní je výuka sjezdového a běžeckého lyžování 

včetně základů jízdy na snowboardu. 

Ve 3. ročníku je týdenní turistický kurz, který je zaměřen na pěší turistiku a cykloturistiku. 

Ve 2. a 3. ročníku žák absolvuje během měsíce června souvislou praxi v rozsahu 4 týdnů. Tato 

praxe je povinná a pro její uznání žák doloží potvrzený docházkový list a zprávu o průběhu 

odborné praxe. Praxe je vykonávána na pracovištích sociálních partnerů (Krajský úřad 

Karlovarského kraje, Magistrát města Karlovy Vary apod.) 

 Cvičení k právu a veřejné správě, Písemná a elektronická komunikace, - předměty, jež probíhají 

formou praktického cvičení; třída se dle potřeby dělí na skupiny; vyučovací hodiny – 45 minut 

   

 



21 

 

5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 
Škola: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

Kód a název RVP: 68-43-M/01, Veřejnosprávní činnost 

Název ŠVP: Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy týdenních celkový Vyučovací předměty týdenních celkový 

Český jazyk 5 160 Český jazyk a literatura 6+4 204+112 

Cizí jazyk 10 320 
1. cizí jazyk včetně konverzace 12+4 

612+168 
2. cizí jazyk 6+2 

Společenskovědní vzdělávání 5 160 

Základy společenských věd 1+1 

170+28 Dějepis 3+0 

Zeměpis 1+0 

Přírodovědné vzdělávání 6 192 
Základy přírodních věd 5+1 

204+28 
Zeměpis 1+0 

Matematické vzdělávání 8 256 Matematika 9+4 306+112 

Estetické vzdělávání 5 160 

Český jazyk a literatura 3+0 

170+0 Společenská kultura 1+0 

Dějepis 1+0 

Vzdělávání pro zdraví 8 256 Tělesná výchova 6+2 204+56 

Vzdělávání v informačních 

a komunikačních technologiích 
4 128 Výpočetní technika 5+1 170+28 

Ekonomika 7 224 

Ekonomika 4+0 

272+84 Účetnictví 2+3 

Statistika 2+0 

Právo a veřejná správa 18 576 
Právo 8+2 

476+140 
Veřejná správa 6+3 

Česká republika a evropské dimenze 2 64 
Zeměpis 1+0 

102+0 
Základy společenských věd 2+0 

Kultura ve veřejné správě 6 192 

Veřejná správa 2+0 

204+0 
Aplikovaná psychologie 2+0 

Veřejná správa 1+0 

Společenská kultura 1+0 

Písemná komunikace a administrativa 9 288 

Technika administrativy 4+0 

238+84 
Písemná a elektronická komunikace 2+2 

CPVS 1+1 

  

Disponibilní hodiny 35 1120    

Celkem 128 4096 Celkem 128 3366+840 

   Odborná praxe 8 týdnů (2 x 4 týdny) 

   Kurzy lyžařský - 1 týden, turistický - 1 týden 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2012 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

6. Učební osnovy předmětů 

  

Český jazyk a literatura 

Anglický jazyk (1. jazyk) 

Anglický jazyk (2. jazyk) 

Německý jazyk (1. jazyk) 

Německý jazyk (2. jazyk) 

Matematika 

Základy společenských věd 

Základy přírodních věd 

Dějepis 

Zeměpis 

Tělesná výchova 

Společenská kultura 

Výpočetní technika 

Aplikovaná psychologie 

Právo 

Veřejná správa 

Technika administrativy 

Cvičení k právu a veřejné správě 

Ekonomika 

Statistika 

Písemná a elektronická komunikace 

Účetnictví 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Předmět český jazyk a literatura tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělávání. Je 

základem rozvoje většiny klíčových kompetencí a schopností, kterými by měl být žák vybaven 

pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů. Přispívá k rozvoji jeho komunikačních dovedností 

a schopností, ovlivňuje utváření jeho hodnotové orientace a postojů v oblasti umělecké, kulturní, 

společenské a mezilidské. 

Předmět vychovává žáka ke kultivovanému jazykovému projevu, podílí se na rozvoji jeho 

duchovního života. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět se skládá ze tří oblastí, které se vzájemně doplňují a ovlivňují. Jazykové vzdělávání 

a komunikační výchova učí žáky užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení (v 

kultivované mluvené i písemné podobě). Práce s uměleckým textem v literární výchově 

prohlubuje i jazykové znalosti, kultivuje jazykový projev žáka, formuje jeho estetické vnímání 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

1. ročník  1.  – 11. téma 

2. ročník 12. – 24. téma 

3. ročník 25. – 37. téma 

4. ročník 38. – 49. téma 

 

Strategie výuky 

Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku, prohlubuje a rozšiřuje žákovy vědomosti a dovednosti ze 

základní školy. V předmětu si žák rozšíří přehled v literární výchově četbou, rozborem 

a interpretací ukázek z uměleckých děl. Zároveň je tím ovlivněn i žákův projev písemný 

a mluvený. Budou použity různé aktivizující metody, samostatná práce žáků a prezentace jejích 

výsledků. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Kromě krátkých průběžně zadávaných učitelských testů informačního charakteru jsou v prvních 

třech ročnících zařazeny povinně dvě písemné práce zásadního charakteru pro zjištění úrovně 

žákových kompetencí. Ve čtvrtém ročníku následuje pouze jedna v prvním pololetí. Jejich 

výsledky patří k významným známkám při hodnocení žáka za pololetí. 

V ústním zkoušení se prověřují komunikační kompetence. V průběhu studia žák vytváří na 

základě vlastních kulturních zážitků kulturní deník, jehož pravidelné hodnocení ovlivňuje 

závěrečnou klasifikaci. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Předmět přispívá k rozvoji následujících klíčových kompetencí v těchto oblastech: 

- kultivované ústní i písemné vyjadřování v českém jazyce v různých komunikačních situacích 

-  používání spisovného jazyka v konkrétních společenských situacích, které to vyžadují · 

funkční gramotnost, to je čtení, interpretace a hodnocení textu a jejich využívání pro řešení 

problémů a úkolů různého charakteru 

-  mediální gramotnost, to je kritické sledování mediálních obsahů, jejich hodnocení, 

rozpoznávání ovlivňovacích technik nebo využívání mediálních obsahů pro rozvoj osobnosti 

a uspokojování jejích potřeb 

 

Žák je veden tak, aby 

- toleroval a respektoval odlišné názory druhých, jejich umělecký vkus 

-  uplatňoval získané jazykové poznatky v osobním i pracovním životě 

-  rozpoznal hodnotné umělecké dílo od braku a kýče 

- byl schopen porozumět demokratickým a humanistickým myšlenkám českých i světových 

autorů 

-  uplatnil schopnost práce s informačními zdroji ve svém zaměstnání 

- celoživotně se vzdělával a byl uplatnitelný na trhu práce 
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Počet hodin celkem: 306+112 

Výsledky vzdělávání Učivo 
Pzn 

(416) 

Žák 

- zdůvodní význam umění pro osobnost 

člověka 

- vyhledává kulturní podněty a dovede 

se 

v nich orientovat 

- klasifikuje konkrétní dílo i typickou 

ukázku z hlediska literárních druhů a 

žánrů 

- samostatně vyhledává informace o 

jednotlivých žánrech 

- rozezná umělecký text od  

neuměleckého 

- vystihne charakteristické znaky 

různých literárních textů a rozdíly mezi 

nimi 

1. Literatura jako součást umění 

- struktura literárního díla 

- literární žánry 

- próza a poezie 

- literární interpretace 

- metody interpretace textu 

- upevňování učiva, syntéza poznatků, 

práce s textem 

 

- vysvětlí, proč se učí český jazyk 

- rozlišuje spisovný jazyk a nespisovné 

útvary a situace jejich využití 

- pracuje s běžnými informačními 

příručkami 

- poradí sobě i jiným, kde je možné 

získat 

jazykové informace 

2. Řeč a jazyk 

- vztah jazyka a řeči 

- charakteristika češtiny 

- komunikace v životě člověka 

- druhy komunikace 

- institucionální péče o úroveň 

dorozumívání 

- upevňování učiva, syntéza poznatků 

- prohlubování znalostí českého 

pravopisu a skladby 

 

- vysvětlí rozdíl mezi psaným a 

mluveným projevem 

- konkrétní literární díla klasifikuje 

podle 

základních druhů a žánrů 

- zhodnotí význam díla pro dobu, v níž 

vzniklo, i pro současnost 

3. Nejstarší slovesné projevy. 

- umění a kultura 

- ústní lidová slovesnost 

- orientální literatura 

- řecká literatura 

- římská literatura 

- Bible 

- upevňování učiva, práce s texty 

 

- jasně a srozumitelně se vyjadřuje 

- vyjadřuje se výstižně 

- určí slohové postupy pro konkrétní 

zadání 

- samostatně stylizuje projev psaný i 

mluvený 

- užívá stylově příznakové jevy 

- zpracuje vypravování 

- volí jazykové prostředky odpovídající 

vypravování 

4. Sloh a komunikace 

- jazykové styly a slohotvorné činitele 

- druhy slohu 

- vypravování: znaky, jazyk, výstavba 

- vypravování v umělecké literatuře 

- cvičné písemné i ústní práce 

 

- rozlišuje literární žánry tohoto období 

- chápe význam určitých lit. žánrů v 

- historických souvislostech 

5. Literatura ve středověku umění a 

kultura 
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- aplikuje historické souvislosti z 

dějepisu 

- popíše regionální souvislosti 

- zhodnotí význam daného autora i díla 

pro 

dobu, v níž tvořil, i pro současnost 

- na ukázce rozezná odlišnosti v 

historické 

podobě jazyka 

- evropská literatura světská a duchovní 

- staroslověnské písemnictví 

- latinské a české písemnictví 

- latinské období literatury 

- vznik česky psané literatury 

- literární památky doby Karlovy 

- předhusitská literatura 

- Jan Hus 

- literatura v době husitských bojů 

- literatura doby polipanské 

- řídí se zásadami správné výslovnosti 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

- usiluje o spisovný projev 

- vyjadřuje se jazykově správně, 

graficky úhledně 

6. Jazyk zvuková stránka 

- spisovná výslovnost 

- zvuková stránka věty a projevu 

- grafická stránka 

- pravidla českého pravopisu 

- opakování a procvičování pravopisu 

 

- časově zařadí myšlenkové směry a 

umělecké styly 

- dokáže na ukázce promítnutí 

společenských událostí do tvorby 

autorů 

- přiřadí literární dílo i předložený 

typický 

text k příslušnému myšlenkovému a 

uměleckému stylu 

- orientuje se v základních dílech 

evropského a českého výtvarného 

umění 

- čte výrazně úryvky z děl a recituje 

vybranou poezii 

- objasní propojení slovesné literatury s 

ostatními druhy umění 

- vyjmenuje základní autory a jejich díla 

7. Renesance a humanismus v 

literatuře 

- umění a kultura 

- italská renesanční literární tvorba 

- francouzská renesanční literární 

tvorba 

- španělská renesanční literární tvorba 

- anglická renesanční literární tvorba 

- humanismus a renesance v Čechách 

- práce s textem 

- syntéza poznatků 

1 

- sestaví jednoduché zpravodajské a 

propagační útvary 

- samostatně zpracuje informace formou 

zprávy, osobního dopisu 

- sestaví jednoduchý administrativní 

dopis 

- vyjadřuje se výstižně, věcně a jazykově 

správně, graficky úhledně 

8. Slohové útvary 

- zpráva 

- oznámení 

- pozvánka 

- dopis osobní, formální, mimojazykové 

dorozumívání 

- práce s textem 

- syntéza poznatků 

 

- přiřadí dílo k příslušnému 

- myšlenkovému směru a uměleckému 

stylu 

- zhodnotí význam autora 

- objasní promítnutí společenských 

- událostí do tvorby autorů 

- popíše vývoj literatury v historických a 

společenských souvislostech 

9. Baroko 

- umění a kultura 

- evropská literatura 

- pobělohorská literatura 

- klasicismus 

- osvícenství 

- preromantismus 

- interpretace textu 
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- syntéza poznatků 

- používá adekvátní slovní zásobu 

- nahradí běžné cizí slovo českým 

- ekvivalentem a naopak 

- používá správně odbornou terminologii 

svého oboru 

- vysvětlí procesy obohacování slovní 

zásoby 

10. Slovní zásoba 

- členění slovní zásoby 

- vztahy mezi slovy 

- obohacováno slovní zásoby 

- upevňování a procvičování vědomostí 

- prohlubování znalostí českého 

pravopisu a skladby 

 

- interpretuje text 

- dokáže promítnutí společenských 

událostí do tvorby autorů 

- objasní funkci spisovného jazyka 

- vyjádří vlastní prožitky z daných 

- uměleckých děl 

- vystihne charakteristické znaky 

různých literárních textů a rozdíly mezi 

nimi 

11. Národní obrození 

- periodizace 

- umělecká a vědecká literatura 

- vznik českého divadla 

- RKZ 

- interpretace textu 

- syntéza poznatků 

 

- rozliší způsoby, kterými se tvořila a 

tvoří česká slova 

- zpřesňuje vlastní slovní zásobu 

- chápe význam nově tvořených slov, 

vhodně je používá 

- objasní rozdíly mezi slovy 

motivovanými a nemotivovanými 

- využívá v grafickém projevu znalosti 

stavby slova 

- rozpozná různé způsoby tvoření slov 

- pozná základová slova u tvořených 

slov 

- rozliší zkratky a zkratková slova 

- aplikuje poznatky v písemném projevu 

12. Pojmenování nových skutečností 

- slova motivovaná a nemotivovaná 

- slova příbuzná, stavba slova 

- tvoření slov (odvozováním, skládáním, 

zkratky a zkratková slova) 

- sousloví 

- upevňování učiva 

- procvičování pravopisu 

 

- rozeznává typické znaky romantického 

umění 

- charakterizuje romantického hrdinu 

- dokáže umělecký směr časově i 

myšlenkově zařadit 

- klasifikuje ukázky z hlediska 

literárních druhů a žánrů 

- přiřadí typické ukázky k autorům 

- hodnotí užité jazykové prostředky 

romantických děl 

- čte výrazně úryvky z děl 

- recituje vybranou poezii 

- porovná literární, filmové a hudební 

- zpracování některých děl 

- diskutuje o vlastních uměleckých 

zážitcích 

- hodnotí význam tvorby autorů 

13. Romantismus ve světové literatuře 

- umění a kultura 

- preromantismus 

- anglický romantismus 

- francouzský romantismus 

- ruský romantismus 

- polský romantismus 

- slovenský romantismus 

- romantismus USA 

- analýza textu 

- srovnávání literární podoby díla s 

podobou filmovou, hudební 

- syntéza poznatků 

 

- objasní rozdíly mezi popisem prostým, 

odborným a uměleckým, subjektivním 
14. Slohový postup popisný 

- popis subjektivní, objektivní, statický, 
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a objektivním, dynamickým a 

statickým 

- sestaví samostatně popis pracovního 

postupu, jednoduchý odborný popis 

- dodržuje pracovní postup při nových 

činnostech 

- sestaví vlastní životopis (souvislý i 

strukturovaný) 

- vyjadřuje se odborně správně o jevech 

svého oboru 

- zjišťuje potřebné informace 

z dostupných zdrojů 

- vybírá jazykové prostředky 

odpovídající stylistickému záměru 

- rozpozná v uměleckém textu popis a 

charakteristiku 

dynamický 

- výstavba popisu 

- popis pracovního postupu 

- charakteristika 

- popis a charakteristika v umělecké 

literatuře 

- charakterizuje ohlasovou poezii 

z hlediska tematického, jazykového, 

kompozičního 

- hodnotí význam autora pro dobu, v níž 

tvořil, i pro další generace 

- rozlišuje lidovou slovesnost a díla jí 

inspirovaná 

- čte a recituje vybrané ukázky 

- diskutuje o filmovém zpracování 

literární předlohy 

15. Období romantismu v české 

literatuře 

- ohlasová poezie – F. L. Čelakovský 

- lidová slovesnost jako inspirace pro 

dílo K. J. Erbena 

- moderní česká poezie – K. H. Mácha 

- dramatická tvorba – J. K.Tyl 

- stavba divadelní hry a rozbor 

dramatického textu 

 

- dokazuje promítnutí společenských 

událostí do tvorby autorů 

- vyhledá popis a charakteristiku 

v literárním díle 

- aplikuje zeměpisné a dějepisné 

poznatky v souvislosti s životními 

osudy autorů 

- rozpozná touhu po kráse a 

spravedlnosti 

- diskutuje o nedemokratické společnosti 

19. století 

- oceňuje životní postoje autorů 

v občanském i osobním životě 

- aplikuje komunikační dovednosti při 

prezentování svých znalostí 

- prezentuje regionální souvislosti 

16. Přechod k realismu 

- K. Havlíček Borovský 

- B. Němcová 

- syntéza poznatků 

- analýza literárního textu 

 

- užívá pravidelné spisovné tvary 

obecných slov a nejfrekventovanější 

tvary 

- nepravidelné 

- zařazuje běžná slova ke slovním 

druhům podle základních kritérií 

- určuje mluvnické kategorie jmen a 

sloves 

- aplikuje morfologické znalosti při 

17. Tvarosloví 

- slovní druhy – mluvnické kategorie 

- vývojové tendence v tvarosloví 

- současné češtiny 

- procvičování pravopisu 

 

Český j azyk a  l i te ra tura  
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analýze a tvorbě věty 

- aplikuje pravopisné znalosti 

v písemném projevu 

- vysvětlí neustálý vývoj jazyka a změny 

slovní zásoby 

- hodnotí jazykové projevy 

profesionálních uživatelů spisovného 

jazyka 

- pracuje s jazykovými příručkami 

- vědomě užívá ve spisovném projevu 

tvary slohově neutrální 

- vhodně vybírá také tvary slohově 

zabarvené 

- vysvětlí literární pojmy 

- popíše souvislosti mezi změnami 

společnosti a jejich odrazem 

v uměleckých dílech 

- objasní proměny společenských hodnot 

- využívá znalostí z dějepisu a ze 

zeměpisu 

- orientuje se v základních dílech 

evropského realismu 

- rozpozná etické a umělecké hodnoty 

literárního díla 

- rozliší mezi romantismem a realismem 

v tématech i ve výběru jazykových 

prostředků 

- uplatní znalosti z literární teorie při 

rozboru textu 

- vyjádří vlastní prožitky z četby 

18. Kritický realismus a naturalismus 

ve světové literatuře 

- umění a kultura 

- francouzská literatura 

- ruská literatura 

- anglická literatura 

- polská literatura 

- literatura USA 

- slovenská literatura 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

 

- přiřadí dílo a autora k příslušné literární 

skupině 

- rozliší poezii a prózu 

- objasní vliv společenských událostí a 

autorových prožitků na jeho dílo 

- vystihne a vysvětlí odlišné přístupy 

autorů k poslání literatury 

- uvádí příklady uměleckého ztvárnění 

skutečnosti 

- recituje vybrané básně 

- používá knihovnické služby 

- rozpozná etické a umělecké hodnoty díla 

19. Májovci, ruchovci, lumírovci 

- J. Neruda 

- V. Hálek 

- K. Světlá 

- J. Arbes 

- Sv. Čech 

- J. V. Sládek 

- J. Vrchlický 

- J. Zeyer 

- analýza textů 

- syntéza a upevňování poznatků 

 

- rozpozná zvláštnosti české a světové 

realistické tvorby 

- využívá znalosti dějepisné, zeměpisné 

- rozliší historické podoby jazyka a 

nářečí 

- hodnotí odlišné postavení ženy ve 

společnosti minulé a dnešní 

- chápe společenský vývoj a pokrok 

- aplikuje komunikační dovednosti při 

20. Realismus a naturalismus v české 

literatuře 

- umění a kultura 

- historická próza (A. Jirásek, Z. 

Winter…) 

- venkovská próza(K. V. Reis,              

T. Nováková, A.Stašek, J.Holeček, 

J.Š.Baar…) 

- městský realismus (I.Herrmann…) 

 

Český j azyk a  l i te ra tura  
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obhajobě vlastních názorů 

- vysvětlí nadhodnocování některého 

díla a autora na základě společenských 

souvislostí 

- vysvětlí význam minulosti pro 

pochopení současnosti 

- realistické drama (Mrštníkové, 

L.Stroupežnický, G.Preissová…) 

- naturalismus.M.Čapek-Chod, 

J.K.Šlejhar…) 

- analýza textu 

- stavba dramatu 

- syntéza a upevňování poznatků 

- používá spisovný jazyk a pravopisné 

normy v útvarech administrativního 

stylu 

- dbá na grafickou úpravu a čitelnost 

písma 

- zpracuje jednoduchou žádost 

- sestaví vlastní životopis jako souvislý 

text i strukturovaný 

- vyjadřuje se jasně a srozumitelně 

- volí vhodný způsob zprostředkování 

informací 

21. Funkční styl administrativní a jeho 

útvary 

- normy pravopisné 

- normy úpravy písemností 

- žádost 

- životopis ( souvislý a strukturovaný) 

- opakování pravopisu 

- velká písmena 

- tituly, zkratky, názvy institucí 

- cvičná písemná práce 

 

- rozpozná znaky jednotlivých 

uměleckých směrů 

- vyjmenuje představitele výtvarného 

umění a hudby 

- zařadí typické ukázky k jednotlivým 

uměleckým směrům 

- vyjádří vlastní prožitky z daných 

uměleckých děl 

- objasní život a tvorbu autora ve 

společenských souvislostech 

- vyhledá aktuální momenty díla a 

diskutuje o nich 

- zdůvodní význam umění pro život 

člověka 

22. Moderní umělecké směry 

- umění a kultura 

- impresionismus, symbolismus, 

dekadence 

- francouzští prokletí básníci 

- Česká moderna 

- A. Sova 

- O. Březina, K. Hlaváček 

- J. S. Machar 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

 

- vysvětlí rozdíl mezi psaným a 

mluveným projevem 

- navazuje kontakt a hovoří s osobami 

různého věku 

- vyjadřuje se jasně a srozumitelně 

- orientuje se v denním tisku 

- zjišťuje potřebné informace 

z dostupných zdrojů 

- sestaví jednoduché zpravodajství a 

propagační útvary 

- reaguje na dění ve společnosti 

- vyjadřuje své postoje (neutrální, 

pozitivní, negativní) 

- argumentuje a obhajuje svá stanoviska 

- pořizuje výpisky a záznamy jako 

podklad pro další zpracování  

- pracuje samostatně i v týmu 

23. Publicistický styl 

- zpravodajské útvary 

- zpráva 

- zpravodajství 

- inzerát 

- oznámení a komuniké 

- reportáž 

- komentář, úvodník 

- interview 

- fejeton, sloupek 

- medailon 

- reklama 

 

- rozliší bulvární prvky ve sdělení od 

informativních a společensky 
24. Mediální komunikace 
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významných 

- vysvětlí podstatu mediálního sdělení 

- identifikuje základní orientační prvky 

v textu 

- identifikuje zjednodušení 

medializovaných sdělení 

- popíše výběr prvků, slov, obrazů, znaků 

z hlediska záměru autora 

- popíše roli médií v každodenním životě 

jednotlivce 

- kriticky hodnotí možnost svobodného 

vyjadřování vlastních postojů, ale i 

odpovědnost za ni 

- média 

- hromadné sdělovací prostředky 

- média a společnost 

- práce s konkrétními médii 

- rozpozná znaky jednotlivých 

uměleckých směrů 

- vyjmenuje představitele výtvarného 

umění 

- zařadí typické ukázky k jednotlivým 

uměleckým směrům 

- vyjádří vlastní prožitky z daných 

uměleckých děl 

- vysvětlí život a tvorbu autora ve 

společenských souvislostech 

- vyhledá aktuální momenty díla a 

diskutuje o nich 

- zdůvodní význam umění pro život 

člověka 

25. Moderní umělecké směry ve 

světové literatuře 

- futurismus, kubismus, dadaismus, 

surrealismus, expresionismus 

- G. Apollinaire, A. Breton 

- V. Majakovskij, S. Jesenin 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

 

- vysvětlí podstatu jednotlivých 

uměleckých směrů 

- přiřadí dílo a autora k příslušnému 

literárnímu směru 

- popíše vliv společenských událostí a 

autorových prožitků na jeho dílo 

- vystihne a vysvětlí odlišné přístupy 

autorů k poslání literatury 

- uvádí příklady uměleckého ztvárnění 

skutečnosti 

- recituje vybrané básně 

- používá slovník cizích slov k vysvětlení 

neznámých pojmů  

- rozpozná etické a umělecké hodnoty díla 

26. Česká literatura na přelomu 19. a 

20. století 

- anarchismus, vitalismus, civilismus, 

antimilitarismus 

- V. Dyk, F. Gelner, K. Toman, 

- P. Bezruč, F. Šrámek 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

 

- užívá pravidelné spisovné tvary 

obecných 

slov a nejfrekventovanější tvary 

nepravidelné 

- zařadí běžná slova ke slovním druhům 

podle základních kritérií 

- aplikuje morfologické znalosti při 

analýze slov 

- aplikuje pravopisné znalosti v písemném 

projevu 

27. Vlastní jména v komunikaci 

- osobní jména 

- zeměpisná jména 

- jména podniků a výrobků 

- textová cvičení 

- procvičování pravopisu 
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- vysvětlí neustálý vývoj jazyka a změny 

slovní zásoby 

- kriticky hodnotí jazykové projevy 

profesionálních uživatelů spisovného 

jazyka 

- pracuje s jazykovými příručkami 

- vědomě užívá ve svém projevu tvary 

slohově neutrální 

- vhodně vybírá také tvary slohově 

zabarvené 

- využívá znalosti geografické a 

historické 

- užívá pravidelné spisovné tvary 

obecných slov a nejfrekventovanější 

tvary nepravidelné 

- aplikuje pravopisné znalosti v písemném 

projevu 

- vysvětlí neustálý vývoj jazyka a změny 

slovní zásoby 

- hodnotí jazykové projevy 

profesionálních uživatelů spisovného 

jazyka 

- pracuje s jazykovými příručkami 

- ovládá jazykový rozbor textu 

- rozliší větu jednočlennou a dvojčlennou 

- rozpozná jednotlivé zvláštnosti větného 

členění 

- aplikuje faktografické znalosti 

- zdůvodní svůj postup rozboru věty 

28. Výpověď a věta 

- základní skladební dvojice 

- rozvíjející větné členy 

- několikanásobné větné členy 

- věty jednočlenné 

- zvláštnosti ve větném členění 

- nepravidelnosti ve větné stavbě 

- pořádek slov ve větě 

- syntéza a procvičení poznatků 

 

- v textu odliší specifičnost odborného 

stylu po stránce věcné, jazykové, 

formální 

- vyjadřuje se odborně správně v oblasti 

svého oboru 

- využívá postupů odborného stylu při 

studiu odborných předmětů 

- vysvětlí na ukázce rozdíl mezi textem 

- odborným, uměleckým, publicistickým 

- vyjadřuje se výstižně, věcně, jazykově 

správně a graficky úhledně 

- zjišťuje potřebné informace 

z dostupných zdrojů 

- vybírá jazykové prostředky odpovídající 

stylistickému záměru 

- dovede z odborného textu pořídit 

výpisky a výtah 

- sestaví samostatně odborný text 

29. Odborný styl 

- stavba členění textu 

- odstavce 

- titulky 

- výklad 

- stylizační a textová cvičení 

 

- dokáže časově určit dané období i 

myšlenkově zařadit 

- vysvětlí změny životních hodnot pod 

vlivem vypjatých situací 

30. Odraz 1. světové války v literatuře 

- Francie: R. Rolland, H. Barbusse 

- Německo: E. M. Remarque 

- USA: E. Hemingway 
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- rozliší humor a satiru v literárním díle 

- využívá znalosti geografické a 

historické 

- klasifikuje ukázky z hlediska literárních 

druhů a žánrů 

- přiřazuje typické ukázky k autorům 

- hodnotí užité jazykové prostředky děl 

- čte výrazně úryvky z děl 

- porovná literární a filmové zpracování 

některých děl 

- diskutuje o vlastních uměleckých 

zážitcích 

- hodnotí význam tvorby autorů 

- Čechy: J. Hašek, legionářská 

literatura 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

- vysvětlí podstatu jednotlivých 

uměleckých směrů 

- přiřadí dílo a autora k příslušnému 

literárnímu směru 

- objasní vliv společenských událostí a 

autorových prožitků na jeho dílo 

- vystihne a vysvětlí odlišné přístupy 

autorů k poslání literatury 

- uvádí příklady uměleckého ztvárnění 

skutečnosti 

- rozliší použité umělecké prostředky a 

jazykové zvláštnosti jednotlivých 

autorů 

- recituje vybrané básně 

- používá slovník cizích slov k vysvětlení 

neznámých pojmů a cizích slov 

- rozpozná etické a umělecké hodnoty díla 

31. Česká poezie na počátku 20. století 

- proletářská poezie, poetismus, 

surrealismus J. Wolker, J. Hora, V. 

Nezval, J. Seifert, K. Biebl, F. Halas, 

V. Holan, F. Hrubín, J. Orten, V. 

Závada… 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

 

- popíše neustálý vývoj jazyka a změny 

slovní zásoby 

- hodnotí jazykové projevy 

profesionálních uživatelů spisovného 

jazyka 

- pracuje s jazykovými příručkami 

- ovládá jazykový rozbor souvětí 

- rozliší větu jednoduchou a souvětí 

- rozpozná poměry mezi větami 

- aplikuje faktografické znalosti 

- zdůvodní svůj postup rozboru souvětí 

32. Stavba souvětí 

- věta hlavní a vedlejší 

- druhy vět vedlejších 

- poměry mezi větami v souvětí 

- čárka ve větě jednoduché a v souvětí 

- cvičení z oblasti větného rozboru 

- opakování pravopisu 

 

- vysvětlí pojem jazyková a řečová kultura 

- vysvětlí význam kultury osobního 

projevu pro společenské a pracovní 

uplatnění 

- ovládá techniku mluveného slova 

- rozliší emocionální a emotivní stránku 

mluveného slova 

-  vysvětlí rozdíl mezi psaným a 

mluveným projevem 

- srovná účinnost monologu a dialogu 

33. Projev mluvený a psaný, mediální 

výchova 

- druhy řečnických projevů 

- příprava a realizace řečnického 

vystoupení 

- stylizační a řečnická cvičení 

- písemná příprava projevu 

- podání projevu 
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- samostatně stylizuje veřejný projev ve 

vhodných formách 

- vytváří ústně i písemně projev na dané i 

zvolené téma 

- vyjadřuje se jasně a srozumitelně 

- dodržuje pravidla správné výslovnosti 

- argumentuje a obhajuje své stanovisko 

- prezentuje sám sebe i naslouchá 

druhému 

- navazuje kontakt a hovoří s různými 

osobami 

- zjistí z dostupných zdrojů potřebné 

informace 

- orientuje se v knize, novinách a 

časopisech 

- rozliší bulvární prvky ve sdělení od 

informativních a společensky 

významných 

- objasní podstatu mediálního sdělení 

- identifikuje základní orientační prvky v 

textu 

- identifikuje zjednodušení 

medializovaných sdělení 

- popíše výběr prvků, slov, obrazů, znaků 

z hlediska záměru autora 

- objasní roli médií v každodenním životě 

jednotlivce 

- kriticky hodnotí možnost svobodného 

vyjadřování vlastních postojů, ale i 

odpovědnost za ni 

- rozpozná zvláštnosti světové tvorby 

- přenáší myšlenkové poslání textu do 

současnosti 

- využívá znalosti dějepisné, zeměpisné 

- vysvětlí společenský vývoj a pokrok 

- aplikuje komunikační dovednosti při 

obhajobě vlastních názorů 

- vysvětlí ovlivnění autora 

společenskopolitickými událostmi 

- popíše význam minulosti pro pochopení 

současnosti 

- nachází v historii poučení 

34. Světová próza na počátku 20. 

století 

- Francie: S. Exupéry, M. Proust 

- Anglie: J. Joyce, V. Wolfová, J. 

Galsworthy, G. B. Shaw 

- Německo: T.a H. Mannové, L. 

Feuchtwanger 

- USA:  J. Steinbeck, F. S. Fitzgerald 

- Rusko: M. Šolochov, M. Bulgakov, 

V. Nabokov (exilová literatura) 

- ztracená generace 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

 

- rozpozná zvláštnosti české prózy 

- využívá znalosti dějepisné, zeměpisné 

- rozliší historické podoby jazyka a nářečí 

- nachází novotvary v textu 

- rozliší publicistickou a uměleckou 

tvorbu autorů 

- kriticky hodnotí odlišné postavení ženy 

ve společnosti minulé a dnešní 

35. Česká próza na počátku 20. století 

- psychologická próza: J. Havlíček, J. 

Glazarová, V. Řezáč, B. Benešová 

- společenský román: K. Čapek, K. 

Poláček, I. Olbracht, M. Majerová, M. 

Pujmanová, E. Bass… 

- imaginativní próza: V. Vančura 

 



35 
Český j azyk a  l i te ra tura  

- vysvětlí vliv společenských událostí a 

autorových prožitků na jeho dílo 

- aplikuje komunikační dovednosti při 

obhajobě vlastních názorů 

- vysvětlí nadhodnocování některého díla 

a autora na základě společenských 

souvislostí 

- ruralisté a katolicky orientovaná 

próza: J. Deml, J. Durych 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

- rozpozná zvláštnosti české avantgardní 

scény 

- chápe hudební složku jako nedílnou 

součást divadelní hry 

- zdůvodní význam umění pro osobnost 

člověka 

- rozpozná etické a umělecké hodnoty 

dramatického díla 

- popíše promítnutí společenských 

událostí do uměleckého díla 

- chápe umění jako specifickou výpověď 

o skutečnosti 

- rozliší různé podoby jazyka a nářečí 

- rozliší humor a  politickou satiru 

- nachází novotvary 

- rozliší dramatické žánry 

- aplikuje komunikační dovednosti při 

obhajobě vlastních názorů 

- vysvětlí význam minulosti pro 

pochopení současnosti 

- nachází v historii poučení 

- aplikuje při návštěvě divadelního 

představení pravidla společenského 

chování 

- obhajuje ústně i písemně svůj názor na 

dílo 

36. České drama 1. poloviny 20. století 

- Osvobozené divadlo, D 34, kabarety 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

 

- v textu odliší specifičnost úvahového 

stylu po stránce věcné, jazykové, 

formální 

- vysvětlí na ukázce rozdíl v úvahovém 

postupu v textu odborném, uměleckém, 

publicistickém 

- vyjadřuje se výstižně, věcně, jazykově 

správně a graficky úhledně 

- zjišťuje potřebné informace 

z dostupných zdrojů 

- vybírá jazykové prostředky odpovídající 

stylistickému záměru 

- sestaví samostatně úvahu a esej 

37. Úvaha, úvahový postup 

- znaky a jazyk úvahy 

- úvaha v uměleckém textu 

- stylizační cvičení 

 

- vysvětlí podstatu jednotlivých 

uměleckých směrů 

- přiřadí dílo a autora k příslušnému 

literárnímu směru 

- popíše vliv společenských událostí a 

38. Světová literatura 2. poloviny 20. 

století 

- existencialismus 

- neorealismus 

- beat generation 
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autorových prožitků na jeho dílo 

- vystihne a vysvětlí odlišné přístupy 

autorů k poslání literatury 

- uvádí příklady uměleckého ztvárnění 

skutečnosti 

- používá slovník cizích slov k vysvětlení 

neznámých pojmů 

- vysvětlí rozdíl mezi sci-fi a fantasy 

literaturou 

- rozpozná etické a umělecké hodnoty díla 

- dokáže časově určit dané období i 

myšlenkově zařadit 

- vysvětlí změny životních hodnot pod 

vlivem vypjatých situací 

- rozliší humor a satiru v literárním díle 

- využívá znalosti geografické a 

historické 

- klasifikuje ukázky z hlediska literárních 

druhů a žánrů 

- přiřadí typické ukázky k autorům 

- hodnotí užité jazykové prostředky děl 

- čte výrazně úryvky z děl 

- porovná literární a filmové zpracování 

některých děl 

- diskutuje o vlastních uměleckých 

zážitcích 

- hodnotí význam tvorby autorů 

- absurdní literatura 

- magický realismus 

- sci-fi a fantasy literatura 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

- rozpozná etické a umělecké hodnoty díla 

- využívá znalosti dějepisné, zeměpisné 

- nachází rusismy, germanismy, 

anglicismy v textu 

- rozliší rozdílný pohled na válku 

(západní, východní literatura) 

- popíše promítnutí společenských 

událostí do uměleckého díla 

- objasní umění jako specifickou výpověď 

o skutečnosti 

- rozliší různé podoby jazyka 

- dává do kontrastu humor s tíživou situací 

- nachází novotvary 

- rozliší prozaické žánry 

- aplikuje komunikační dovednosti při 

obhajobě vlastních názorů 

- vysvětlí význam minulosti pro 

pochopení současnosti 

39. Světová literatura 2. pol. 20. st. 

- Rusko: B.Pasternak, A.Solženicyn 

- Německo:G.Grass, A.Seghersová, H. 

Thürk 

- anglicky píšící autoři:G. Orwell, G. 

Greene, S.Rushdie, rozhněvaní mladí 

muži, univerzitní román 

- USA: bítníci, J.Heller, N.Mailer, 

H.Miller… 

- Francie:  P. Boulle,B.Vian, R.Merle… 

- Itálie:  A. Moravia,U.Eco 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

 

- vysvětlí pojem jazyková a řečová kultura 

- vysvětlí význam kultury osobního 

projevu pro společenské a pracovní 

uplatnění 

- ovládá techniku mluveného slova 

- rozliší emocionální a emotivní stránku 

40. Chování a řeč 

- řečové chování a zdvořilost 

- způsoby  komunikace 

- humor  v řeči a  řeč humoru 
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mluveného slova 

- vysvětlí rozdíl mezi psaným a 

mluveným projevem 

- srovná účinnost monologu a dialogu 

- vytváří ústně i písemně projev na dané i 

zvolené téma 

- vysvětlí rozdíl mezi humorem 

verbálním, neverbálním a satirou 

- rozdíl dokumentuje na literárních a 

filmových ukázkách 

- vyjadřuje se jasně a srozumitelně 

- dodržuje pravidla správné výslovnosti 

- argumentuje a obhajuje své stanovisko 

- prezentuje sám sebe i naslouchá 

druhému 

- navazuje kontakt a hovoří s různými 

osobami 

- zjistí z dostupných zdrojů potřebné 

informace 

- orientuje se v knize, novinách a 

časopisech 

- popíše výběr prvků, slov, obrazů, znaků 

z hlediska záměru autora  

- kriticky hodnotí možnost svobodného 

vyjadřování vlastních postojů, ale i 

odpovědnost za ni 

- vysvětlí rozdíl mezi spisovným a 

nespisovným jazykem 

- ve společenských situacích užívá 

správnou formu jazyka 

- vysvětlí důležitost ústní lidové 

slovesnosti pro rozvoj jazyka 

- rozpozná v populární hudbě inspiraci 

obecnou češtinou a nářečím 

- rozpozná některá nářečí 

- využívá geografické a historické 

znalosti 

- vysvětlí výběr prvků, slov, obrazů, 

znaků z hlediska záměru autora 

41. Národní jazyk a jeho členění 
 

- v textu odliší specifičnost hláskových a 

tvarových změn ve staré češtině 

- vysvětlí na ukázce rozdíly mezi 

slovanskými jazyky 

- vyjadřuje se výstižně, věcně, jazykově 

správně a graficky úhledně 

- zjišťuje potřebné informace 

z dostupných zdrojů 

- zařazuje jazyky do indoevropské skupiny 

- zařazuje evropské jazyky do 

jazykových skupin (germánské, 

románské, ugrofinské…) 

42. Spisovná čeština a její vývojové 

změny, rozdělení jazyků v Evropě 

 
- čeština a jazyky příbuzné 
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- popíše vývoj a změnu významu 

jednotlivých slov 

- pracuje s odbornými příručkami 

- vysvětlí vývoj jazyka a jeho změny 

v souvislosti s vývojem společnosti 

- užívá pravidelné spisovné tvary 

obecných slov a nejfrekventovanější 

tvary nepravidelné 

- aplikuje pravopisné znalosti v písemném 

projevu 

- popíše neustálý vývoj jazyka a změny 

slovní zásoby 

- hodnotí jazykové projevy 

profesionálních 

uživatelů spisovného jazyka 

- pracuje s jazykovými příručkami 

- ovládá jazykový rozbor souvětí 

- rozliší větu jednoduchou a souvětí 

- rozpozná poměry mezi větami 

- aplikuje faktografické znalosti 

- zdůvodní svůj postup rozboru souvětí 

- rozšiřuje si slovní zásobu 

43. Jazyková a stylizační cvičení 
 

- rozpozná etické a umělecké hodnoty díla 

- popíše promítnutí společenských 

událostí do uměleckého díla 

- objasní umění jako specifickou výpověď 

o skutečnosti 

- rozliší různé podoby jazyka 

- nachází novotvary, jazykové zvláštnosti 

- rozliší prozaické žánry 

- aplikuje komunikační dovednosti při 

obhajobě vlastních názorů 

- popíše význam minulosti pro pochopení 

současnosti 

- nachází v historii poučení 

- obhajuje ústně i písemně svůj názor na 

dílo 

- využívá pro získání přehledu tiskoviny 

informující o vydávaných knihách 

44. Rozdělení české prózy po roce 1945 

- přehled 

- budovatelský román 

- psychologická próza 

- historický román 

- literatura faktu 

- oficiální literatura 

- samizdatová a exilová literatura 

- polistopadová literatura 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

 

- přiřadí dílo a autora 

- vysvětlí vliv společenských událostí a 

autorových prožitků na jeho dílo 

- vystihne a vysvětlí odlišné přístupy 

autorů k poslání literatury 

- uvádí příklady uměleckého ztvárnění 

skutečnosti 

- recituje vybrané básně 

- používá slovník cizích slov k vysvětlení 

neznámých pojmů 

- rozpozná etické a umělecké hodnoty díla 

- rozliší žánry poezie 

45. Česká poezie 2. poloviny 20. století 

- F. Hrubín, J. Kainar, J. Suchý, V. 

Hrabě, J. Žáček 

- písničkáři 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 
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- rozpozná etické a umělecké hodnoty díla 

- vysvětlí popularizaci poezie 

prostřednictvím písně 

- pracuje s audiovizuální technikou 

- rozpozná etické a umělecké hodnoty díla 

- popíše promítnutí společenských 

událostí do uměleckého díla 

- vysvětlí význam umění v jeho specifické 

výpovědi o skutečnosti 

- rozliší různé podoby jazyka a nářečí 

- dává do kontrastu humor s tíživou situací 

- nachází novotvary 

- rozliší prozaické žánry 

- aplikuje komunikační dovednosti při 

obhajobě vlastních názorů 

- popíše význam minulosti pro pochopení 

současnosti 

- nachází v historii poučení 

- obhajuje ústně i písemně svůj názor na 

dílo 

46. Česká próza 2.poloviny 20. století 

- odraz války v dílech českých 

prozaiků 

- J. Fučík, J. Drda, J. Škvorecký, B. 

Hrabal, A. Lustig, L. Fuks, O. Pavel, 

N. Frýd, J. Otčenášek… 

- próza oficiální, samizdatová a exilová 

- V. Páral, J. Nesvadba, M. Kundera, P. 

Kohout,E.Kantůrková,Z.Salivarová… 

- próza současná 

- M.Viewegh,P.Šabach,I. Obermannová, 

H. Pawlovská, B. Nesvadbová… 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

 

- zdůvodní význam umění pro osobnost 

člověka 

- rozpozná etické a umělecké hodnoty 

dramatického díla 

- popíše promítnutí společenských 

událostí 

do uměleckého díla 

- objasní umění jako specifickou výpověď 

o skutečnosti 

- rozliší různé podoby jazyka a nářečí 

- nachází novotvary v divadelní řeči 

- rozliší dramatické žánry 

- aplikuje komunikační dovednosti při 

obhajobě vlastních názorů 

- aplikuje při návštěvě divadelního 

představení pravidla společenského 

chování 

- obhajuje ústně i písemně svůj názor na 

dílo 

- čerpá nové informace z kulturních 

bulletinů 

47. Vývoj dramatu a divadelní scény 

po 2. světové válce 

- J. Drda, F. Hrubín, divadla malých 

forem 

- absurdní drama 

- současní dramatici 

- analýza textu 

- syntéza poznatků 

 

- užívá pravidelné spisovné tvary 

obecných slov a nejfrekventovanější 

tvary nepravidelné 

- zařadí běžná slova ke slovním druhům 

podle základních kritérií 

- aplikuje morfologické znalosti při 

analýze slov 

- aplikuje pravopisné znalosti v písemném 

projevu 

- hodnotí jazykové projevy 

48. Pravopis, skladba 

- syntéza poznatků k maturitní zkoušce 
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profesionálních uživatelů spisovného 

jazyka 

- pracuje s jazykovými příručkami 

- dokáže film časově určit i myšlenkově 

zařadit 

- využívá znalosti geografické a 

historické 

- přiřadí typické ukázky k autorům 

- hodnotí užité filmové a jazykové 

prostředky děl 

- porovná literární a filmové zpracování 

některých děl 

- diskutuje o vlastních uměleckých 

zážitcích 

- hodnotí význam tvorby autorů 

- chápe význam titulků, hudby jako 

nedílné součásti filmu 

- hodnotí prácí režiséra, kameramana, 

herců, autora hudby 

- vyjmenuje významné světové a české 

režiséry 

- orientuje se ve filmových festivalech a 

filmových oceněních 

- vybírá si kvalitní filmová představení 

49. Vývoj české a světové 

kinematografie 

- analýza ukázek 

- syntéza poznatků 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

       ANGLICKÝ JAZYK (1. jazyk – včetně konverzace) 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Tento vzdělávací program je určen pro výuku prvního cizího jazyka s návazností na předchozí 

studium jazyka. Vzdělávací cíle a výstupní požadavky na absolventy jsou formulovány na úrovni 

B1 Společného evropského referenčního rámce.  

Cílem předmětu je doplňovat a prohlubovat jazykové vzdělávání, které je propojeno s dalšími 

vyučovacími předměty (český jazyk a literatura, matematika, dějepis, zeměpis, technika 

administrativy, veřejná správa, ekonomie, právo) a zdroji informací (internet, tisk atd.). Výuka 

vede žáky k osvojení a prohlubování komunikativních dovedností na takové úrovni, aby byli 

schopni v cizím jazyce řešit komunikační situace každodenního života ústně i písemně, domluvit 

se v cizojazyčném prostředí, porozumět pracovním postupům, zpracovat informace ze zahraniční 

literatury týkající se oboru vzdělávání a porozumět jednoduchému či adaptovanému uměleckému 

textu. 

Všeobecně vzdělávací cíl je zaměřen zejména na znalost reálií, společenské kultury a dovednosti 

sociokulturního chování. 

Znalost cizího jazyka nejen prohlubuje všeobecné vzdělávání žáků a napomáhá jejich lepšímu 

uplatnění na trhu práce, ale připravuje je na život v multikulturní Evropě. 

 

Charakteristika učiva 

Obsahem výuky zaměřenému k plnění komunikativního vzdělávacího cíle je systematické 

rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků obsažených v těchto kategoriích: 

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

- jazykové prostředky, jazykové funkce 

- základní tematické okruhy všeobecného i odborného zaměření 

- komunikační situace 

Řečové dovednosti se rozvíjejí na základě jazykových prostředků, komunikačních situací 

a jazykových funkcí, základních tematických okruhů a specifických okruhů z oblasti 

studovaného oboru. Hlavní náplní a obsahem výuky je tedy nacvičování jak ústního, tak 

písemného vyjadřování, tzn. práce s texty v mluvené a písemné podobě. Neoddělitelnou součástí 

uvedených kategorií jsou jazykové reálie. 

Tematické okruhy se vztahují k různým oblastem osobního, společenského a pracovního života 

i studovaného oboru vzdělání, k reáliím České republiky i zemí studovaného jazyka, reagují na 

věk a zájmovou orientaci žáků i na aktuální události. Součástí výuky je možnost besed a exkurzí. 
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Žák se dokáže vyjádřit k následujícím tématům: 

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

- bydlení, dům a byt 

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

- obchody a nákupy, móda a oblékání 

- počasí 

- jídlo a stravování 

- cestování, turistika 

- lidské tělo, péče o zdraví, zdravý životní styl 

- škola, budoucí povolání, vzdělávání 

- volný čas a jeho organizace – umění, záliby, sport 

- tradice, svátky a výročí 

- technika, média, věda 

- Česká republika a země příslušné jazykové oblasti 

- Evropa a svět, aktuální problémy světa, Evropská unie 

- zaměstnání a práce, úřady práce, životopis, strukturovaný životopis 

 

V komunikačních situacích si žák osvojuje a upevňuje řečové dovednosti související se 

studovaným oborem. 

- získávání informací o možnostech ubytování a stravování 

- nakupování a komunikace v obchodě 

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

- vyplnění jednoduchého formuláře 

- jednání na úřadě 

- popis pracovního postupu (např. příprava jídla) 

- správné použití formálního a neformálního jazyka v praxi (styk s veřejností) 

 

Strategie výuky 

Předmět se vyučuje v 1. – 4. ročníku 4 hodiny týdně (včetně konverzace). Obsah vzdělávání 

(učivo) je rozdělen do čtyř kategorií (Jazykové dovednosti, tematické okruhy, jazykové 

prostředky, grafická podoba jazyka a pravopis), které se prolínají v jednotlivých tématech 

a lekcích podle probírané učebnice. Při výuce se procvičují všechny čtyři dovednosti – čtení, 

psaní, mluvení (dialog a monolog) a poslech. Komunikace mezi učitelem a žákem probíhá 

formou výkladu, problémového a skupinového vyučování, besedy. Do výuky jsou zařazeny 

prvky budující povědomí o zdvořilostních normách cizího jazyka a chování v prostředí, kde 

společenství tento jazyk užívá jako jazyk mateřský. Součástí těchto hodin je výuka 

a procvičování gramatiky, výslovnosti, slovní zásoby, pravopisu, reálií zemí studovaného jazyka, 

konverzace v cizím jazyce na dané téma podle studovaného oboru a žák si vede evropské 

jazykové portfolio. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Předmětem hodnocení je zejména pokrok v rozvoji řečových dovedností, hlavně postupné 

zdokonalování ústního projevu – jako srozumitelnost, plynulost, bohatost slovní zásoby, 

gramatická správnost a schopnost komunikace. Kromě krátkých průběžných testů jsou součástí 

hodnocení také dvě písemné práce za rok. Účelem těchto prací je nácvik dovedností, které jsou 

nezbytné pro zvládnutí maturity. Dále jsou to testy, které umožňují kontrolovat výsledky učení 

průběžně a ověřovat i znalost jednotlivých prostředků. Žák je ústně zkoušen minimálně dvakrát 

za pololetí. Ústní projev je hodnocen podle zmíněných kritérií. 

Evidence hodnocení výsledků vzdělávání žáků je zajišťována prostřednictvím internetového 

portálu „Katedra“. Přístup do tohoto systému mají zákonní zástupci žáků i žáci, prostřednictvím 
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hesla, které jim je přiděleno. Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému 

vyučovacímu předmětu. 

Každý druh zkoušky má v systému Katedra přidělenu různou váhu k výpočtu váženého průměru. 

(např. pololetní písemná práce, ústní zkoušení – 100%; referáty, testy, - 50%; krátké opakovací 

testy, domácí úkoly, projekty, aktivita v hodině – 30%). 

Výsledná známka prospěchu se neurčuje pouze na základě vypočteného průměru systémem 

Katedra, ale je plně v kompetenci vyučujícího, který přihlíží k celkovému přístupu žáka 

k danému předmětu. 

Po ústním zkoušení vyučující oznamuje žákovi výsledek okamžitě a výsledky hodnocení 

písemných zkoušek nejpozději do 14 dnů. Písemnou zkoušku, která trvá déle než 25 minut, 

mohou žáci denního studia konat v jednom dni jen jednou. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby 

- využívali zeměpisné, hospodářské, dějepisné, společensko-politické a demografické informace 

o zemích daného jazyka 

- znali kulturu a pravidla společenského chování, respektovali a tolerovali tradice, zvyky 

a odlišné kulturní hodnoty národů jiných jazykových oblastí 

- komunikovali v situacích každodenního života a zapojili se do komunikativních činností 

- řešili pohotově a jazykově správně obvyklé pracovní situace 

- pracovali s informacemi a využívali odpovídající zdroje k jejich získávání (internet, slovníky, 

učebnice, cizojazyčné knihy a pomůcky) 

- rozuměli globálně souvislejším projevům a vyslechnutému sdělení 

- dokázali postihnout logickou strukturu sdělení, chápali téma, hlavní myšlenky projevu 

a důležité podrobnosti, rozlišovali podstatné a nepodstatné informace 

- rozuměli jednoduchým projevům s odbornou tematikou 

- určili téma textu a vyhledávali hlavní myšlenky 

- dovedli odhadovat významy neznámých výrazů podle kontextu a znalosti tvoření slov 

- využívali multimediální výukové programy 

- pracovali s odbornou literaturou 

- zpracovávali jednoduché texty a odborná témata s využitím odborné terminologie 

- hovořili samostatně 

- aktivně se účastnili dialogu 

- efektivně využívali prostředků informačních a komunikačních technologií v běžném 

každodenním životě 

- se uplatnili na trhu práce a přizpůsobili se jeho změnám 

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

druhých 

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

správně 

- rozvíjeli komunikativní kompetence (prezentace, monolog, referáty, anotace, diskuze) 
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Počet hodin celkem: 408+112 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák 

- rozumí přiměřeným souvislým 

projevům a diskusím rodilých 

mluvčích,  

- čte s porozuměním přiměřené texty, 

- orientuje se v textu a přeloží text,  

- sdělí obsah i hlavní informace v textu, 

- vypráví jednoduché příběhy,  

- sdělí svůj názor a umí komunikovat 

v běžných situacích,  

- vytvoří text o událostech a zážitcích 

v podobě popisu, vyprávění dopisu a 

odpovědi na dopis,  

- přeloží text a používá slovníky, 

- vyměňuje si informace při 

neformálních hovorech a odborných 

debatách 

Obsah vzdělávání (učivo) je rozdělen do 

čtyř kategorií, které se prolínají 

v jednotlivých tématech a lekcích podle 

probírané učebnice: 

I. Jazykové dovednosti 
- receptivní poslech s porozuměním 

monologických i dialogických projevů, 

čtení a práce s textem včetně 

odborného 

- produktivní – mluvení zaměřené 

situačně i tematicky, psaní a 

vypracování textu v podobě 

reprodukce, osnovy, výpisků, anotací 

atd. jednoduchý překlad, interaktivní 

jazykové dovednosti 

 

 II. Tematické okruhy 

- komunikační situace a jazykové 

funkce, jejich pořadí závisí na 

probírané učebnici 

 

- představí sebe , členy své rodiny 

- popíše jejich vzhled, charakter a 

povahové vlastnosti 

 

1. Já a moje rodina a přátelé. Osobní 

údaje, představení se, seznámení se, 

popis osob, jejich vzhled a charakter, 

povahové vlastnosti. 

 

- popíše svou třídu a školu 

- hovoří o předmětech a školských 

systémech 

2. Naše třída a škola, školní systém, 

rozvrh hodin, školní předměty, 

učitelé, budova školy, školní systém u 

nás a v zemích dané jazykové oblasti 

 

- popíše byt nebo dům a jeho zařízení, 

- dokáže diskutovat o formách a 

možnostech bydlení 

3. Bydlení, náš dům nebo byt, poloha 

bytu, místnosti, zařízení, můj pokoj, 

typy domů, formy bydlení u nás a 

v jiných zemích. 

 

- popíše svůj všední den, víkend a oslavy 

- má faktické znalosti o zvycích dané 

jazykové oblasti 

4. Režim dne, zvyky, obyčeje a svátky, 

pracovní a sváteční dny, popis 

pracovního dne, víkendu a oslav, 

zvyky v dané oblasti 

 

- dokáže hovořit o plánech na cestování 5. Prázdniny, dovolená a cestování, 

plánování a možnosti dovolené, 

ubytování, stravování, cestovní 

kancelář a služby, důvody a 

příležitosti cestování, dopravní 

prostředky. 

 

- je schopen popsat různé druhy oblečení 

a diskutovat o módě 

- domluví se v běžných situacích 

v obchodě 

- popíše různé druhy obchodů a jejich 

nabídku 

6. Oblékání a móda, nákupy popis 

oblečení, oblečení k různým 

příležitostem, druhy obchodů a 

rozhovory v obchodě. 
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- dovede mluvit o různých formách 

komunikace a jejich významu dříve a 

nyní 

7. Masmédia dříve a nyní, komunikace, 

druhy komunikace, rozhlas a televize, 

tisk, internet 

 

- přeloží text jídelníčku 

- dokáže nabídnout jídlo a vést rozhovor 

s hostem 

8. Restaurace, jídelní lístek a 

objednávání jídel, výběr, platby, 

řešení problémů s hosty a 

personálem. 

 

- dokáže hovořit o jídle a přípravě jídla, 

o zdravé výživě a mezinárodní kuchyni 

9. Jídlo - česká a mezinárodní kuchyně, 

oblíbená jídla, zdravá výživa, fast 

food, příprava jídel. 

 

- je schopen komunikovat u lékaře,  

- popsat části lidského těla a nejčastější 

nemoci 

10. Lidské tělo - zdraví, u lékaře, časti 

lidského těla, úrazy a nemoci. 
 

- orientuje se při práci s mapou 

- popíše turistické zajímavosti regionu 

- sdělí základní informace o ČR 

11. Země, turistické zajímavosti, 

orientace na mapě, základní 

informace o ČR a zemích dané 

jazykové oblasti. 

 

- popíše své město nebo vesnici 

- zeptá se na cestu 

- podá informace o místě bydliště a 

studia 

12. Město a venkov – orientace ve 

městě, turistické informace, bydlení 

ve městě a na venkově. 

 

- diskutuje o volném čase a jeho využití 13. Volný čas, koníčky, možnosti využití 

volného času, koníčky a jejich dělení 

dle různých kritérií, návštěva kina a 

divadla. 

 

- rozdělí sporty dle různých kritérií 

-  sdělit svůj názor na ně, na soutěže a 

doping 

14. Sport a hry – jejich obliba a dělení, 

soutěže, amatérský a profesionální 

sport, doping. 

 

- napíše životopis 

- je schopen se ucházet se o místo a 

hovořit o různých profesích 

15. Zaměstnání – volba povolání, druhy 

zaměstnání, hledání zaměstnání – 

životopis. 

 

- popíše roční období 

- rozumí předpovědi počasí 

- dokáže diskutovat o znečištění a 

ochraně životního prostředí 

16. Počasí, příroda a její  ochrana, roční 

období, druhy počasí, předpověď 

počasí, přírodní katastrofy, znečištění 

životního prostředí, ochrana životního 

prostředí. 

 

- popíše personál a jeho práci 

- vybavení různých typů hotelů 

- dokáže nabídnout hotelové služby 

17. Hotel a formy ubytování, druhy 

ubytování, zaměstnanci, rezervace, 

recepce, vybavení a služby v hotelu. 

 

v 1. ročníku ovládá 

- použití zájmen osobních i 

přivlastňovacích, ovládá číslovky a 

jejich druhy, správně používá časové 

údaje, časové a prostorové předložky, 

frekvenční zájmena, abecedu, přítomný 

čas prostý a průběhový  

- sloveso to be a to have 

- vazbu there is a there are 

- stupňuje přídavná jména a příslovce, 

užívá přítomný čas a minulý u 

III. Jazykové prostředky navazující na 

probraná témata a lekce v učebnici 
- výslovnost a zvukové prostředky 

jazyka 

- slovní zásoba a její tvoření, odborná 

slovní zásoba 

- gramatika – tvarosloví a větná skladba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
Angl ický j azyk (1 .  j azyk)  

způsobových sloves,  

- ovládá nejfrekventovanější 

nepravidelná slovesa 

- používá správně some a any, a výrazy 

množství 

- užívá vazbu going to a budoucí čas, 

- užívá správně minulý čas. 

ve 2. ročníku ovládá  

- výrazy množství much, many, a lot of a 

few 

- užívá druhý a třetí stupeň přídavných 

jmen v textu a v komunikaci 

- zná tvoření a používá předpřítomný čas 

prostý 

- užívá správně členy i různé způsoby 

vyjádření budoucnosti 

- užívá správně mustn´t a needn´t  

- utvoří nultý, první a druhý kondicionál 

- utvoří předminulý čas 

ve 3. ročníku ovládá 

- trpný rod přítomný 

- užívá správně used to 

- rozumí odlišnostem při použití 

přítomného času (statická a dynamická 

slovesa) 

- ovládá překlad českého aby, 

- ovládá různé použití minulého 

prostého a předpřítomného času   

- utvoří předbudoucí prostý a průběhový 

čas 

ve 4. ročníku užívá  

- způsobových sloves v budoucím čase 

- ovládá fráze vyjadřující souhlas a 

nesouhlas 

- ovládá nepřímou řeč 

- správně vyjadřuje přání 

- užívá složeniny some-, any-, no- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- přeloží věty jednoduché a souvětí, 

různé typy souvětí a odlišné překlady 

od češtiny 

- ovládá slovosled v různých typech vět, 

zápor a jeho odlišnosti od češtiny, 

vyjádření jednočlenných vět 

- ovládá pravopis a grafickou stránku 

různých textů – formálních i 

neformálních 

- dodržuje správně úpravu různých 

formálních i neformálních slohových 

útvarů 

IV. Grafická podoba jazyka a pravopis 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

       ANGLICKÝ JAZYK (2. jazyk) 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Tento vzdělávací program je určen pro výuku dalšího cizího jazyka bez návazností na předchozí 

studium jazyka. Vzdělávací cíle a výstupní požadavky na absolventy jsou formulovány na úrovni 

A2 Společného evropského referenčního rámce.  

Cílem předmětu je doplňovat a prohlubovat jazykové vzdělávání, které je propojeno s dalšími 

vyučovacími předměty (český jazyk a literatura, matematika, dějepis, zeměpis, technika 

administrativy, veřejná správa, ekonomie, právo) a zdroji informací (internet, tisk, atd.). Výuka 

vede žáky k osvojení a prohlubování komunikativních dovedností na takové úrovni, aby byli 

schopni v cizím jazyce řešit komunikační situace každodenního života ústně i písemně, domluvit 

se v cizojazyčném prostředí, porozumět pracovním postupům, zpracovat informace ze zahraniční 

literatury týkající se oboru vzdělávání a porozumět jednoduchému či adaptovanému uměleckému 

textu. 

Všeobecně vzdělávací cíl je zaměřen zejména na znalost reálií, společenské kultury a dovednosti 

sociokulturního chování. 

Znalost cizího jazyka nejen prohlubuje všeobecné vzdělávání žáků a napomáhá jejich lepšímu 

uplatnění na trhu práce, ale připravuje je na život v multikulturní Evropě. 

 

Charakteristika učiva 

Obsahem výuky zaměřenému k plnění komunikativního vzdělávacího cíle je systematické 

rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků obsažených v těchto kategoriích: 

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

- jazykové prostředky, jazykové funkce 

- základní tematické okruhy všeobecného i odborného zaměření 

- komunikační situace 

 

Řečové dovednosti se rozvíjejí na základě jazykových prostředků, komunikačních situací 

a jazykových funkcí, základních tematických okruhů a specifických okruhů z oblasti 

studovaného oboru. Hlavní náplní a obsahem výuky je tedy nacvičování jak ústního, tak 

písemného vyjadřování, tzn. práce s texty v mluvené a písemné podobě.  

Tematické okruhy se vztahují k různým oblastem osobního, společenského a pracovního života 

i studovaného oboru vzdělání, k reáliím České republiky i zemí studovaného jazyka, reagují na 

věk a zájmovou orientaci žáků i na aktuální události. Součástí výuky je možnost besed a exkurzí. 

 

Žák se dokáže vyjádřit k následujícím tématům: 

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

- bydlení, dům a byt 
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- město (místo, ve kterém žijeme), orientace ve městě, jeho okolí 

- obchody a nákupy, móda a oblékání 

- počasí 

- jídlo a stravování 

- cestování, turistika 

- lidské tělo, péče o zdraví, zdravý životní styl 

- škola, budoucí povolání, vzdělávání 

- volný čas a jeho organizace – umění, záliby, sport 

- tradice, svátky a výročí 

- technika, média, věda 

- Česká republika a země příslušné jazykové oblasti 

- Evropa a svět, aktuální problémy světa, Evropská unie 

- zaměstnání a práce, úřady práce, životopis, strukturovaný životopis 

 

V komunikačních situacích si žák osvojuje a upevňuje řečové dovednosti související se 

studovaným oborem. 

- získávání informací o možnostech ubytování a stravování 

- nakupování a komunikace v obchodě 

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

- vyplnění jednoduchého formuláře 

- jednání na úřadě 

- popis pracovního postupu (např. příprava jídla) 

- správné použití formálního a neformálního jazyka v praxi (styk s veřejností) 

 

Strategie výuky 

Předmět se vyučuje v 1. – 4. ročníku 2 hodiny týdně a je rozdělen podle tematických celků. 

Obsah vzdělávání (učivo) je rozdělen do čtyř kategorií (Jazykové dovednosti, tematické okruhy, 

jazykové prostředky, grafická podoba jazyka a pravopis), které se prolínají v jednotlivých 

tématech a lekcích podle probírané učebnice. Při výuce se procvičují všechny čtyři dovednosti – 

čtení, psaní, mluvení (dialog a monolog) a poslech. Komunikace mezi učitelem a žákem probíhá 

formou výkladu, problémového a skupinového vyučování, besedy. Do výuky jsou zařazeny 

prvky budující povědomí o zdvořilostních normách cizího jazyka a chování v prostředí, kde 

společenství tento jazyk užívá jako jazyk mateřský. Součástí těchto hodin je výuka 

a procvičování gramatiky, výslovnosti, slovní zásoby, pravopisu, reálií zemí studovaného jazyka. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Předmětem hodnocení je zejména pokrok v rozvoji řečových dovedností, hlavně postupné 

zdokonalování ústního projevu – jako srozumitelnost, plynulost, bohatost slovní zásoby, 

gramatická správnost a schopnost komunikace. Kromě krátkých průběžných testů jsou součástí 

hodnocení také dvě písemné práce za rok. Dále jsou to testy, které umožňují kontrolovat 

výsledky učení průběžně a ověřovat i znalost jednotlivých prostředků. Žák je ústně zkoušen 

minimálně dvakrát za pololetí. Ústní projev je hodnocen podle zmíněných kritérií. 

 

Evidence hodnocení výsledků vzdělávání žáků je zajišťována prostřednictvím internetového 

portálu „Katedra“. Přístup do tohoto systému mají zákonní zástupci žáků i žáci, prostřednictvím 

hesla, které jim je přiděleno. Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému 

vyučovacímu předmětu. 

Každý druh zkoušky má v systému Katedra přidělenu různou váhu k výpočtu váženého průměru. 

(např. pololetní písemná práce, ústní zkoušení – 100%; referáty, testy, písemné vypracování 

zadaných témat - 50%; krátké opakovací testy, domácí úkoly, projekty, aktivita v hodině – 30%) 
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Výsledná známka prospěchu se neurčuje pouze na základě vypočteného průměru systémem 

Katedra, ale je plně v kompetenci vyučujícího, který přihlíží k celkovému přístupu žáka k 

danému předmětu. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně nebo prakticky 

alespoň dvakrát za rok. 

Po ústním zkoušení vyučující oznamuje žákovi výsledek okamžitě a výsledky hodnocení 

písemných zkoušek nejpozději do 14 dnů.  

Nelze-li žáka klasifikovat v řádném termínu v prvním pololetí pro objektivní příčiny (např. 

dlouhodobá omluvená absence), není žák za první pololetí klasifikován a ředitel školy určí 

náhradní termín. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby 

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

- znali kulturu a pravidla společenského chování, respektovali a tolerovali tradice, zvyky 

a odlišné kulturní hodnoty národů jiných jazykových oblastí 

- komunikovali v situacích každodenního života a zapojili se do komunikativních činností 

- řešili pohotově a jazykově správně obvyklé pracovní situace 

- pracovali s informacemi a využívali odpovídající zdroje k jejich získávání (internet, slovníky, 

učebnice a pomůcky) 

- dokázali postihnout logickou strukturu sdělení, chápali téma, hlavní myšlenky projevu 

a důležité podrobnosti, rozlišovali podstatné a nepodstatné informace 

- rozuměli jednoduchým projevům s odbornou tematikou 

- určili téma textu a vyhledávali hlavní myšlenky 

- dovedli odhadovat významy neznámých výrazů podle kontextu a znalosti tvoření slov 

- využívali multimediální výukové programy 

- pracovali s odbornou literaturou 

- zpracovávali jednoduché texty a odborná témata s využitím odborné terminologie 

- hovořili samostatně 

- aktivně se účastnili dialogu 

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

správně 

- dokázali zkombinovat znalosti ze všech studovaných předmětů 
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Počet hodin celkem: 204+56 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn 

Žák 

- rozumí přiměřeným souvislým 

projevům a diskusím rodilých 

mluvčích 

- čte s porozuměním přiměřené texty 

- orientuje se v textu a přeloží text, sdělí 

obsah i hlavní informace v textu, 

vypráví jednoduché příběhy 

- sdělí svůj názor a umí komunikovat v 

běžných situacích 

- vytvoří text o událostech a zážitcích v 

podobě popisu, vyprávění dopisu a 

odpovědi na dopis, přeloží text a 

používá slovníky 

- vyměňuje si informace při 

neformálních hovorech a odborných 

debatách 

- vyslovuje a čte foneticky správně 

abecedu, číslovky, barvy 

- používá správný tvar názvu země a její 

národnosti 

- používá název povolání tak, aby mohl 

říci krátké informace o sobě 

- zformuluje stručně informace o sobě 

- hovoří o sobě 

- seznamuje se s jazykovým portfoliem 

Obsah vzdělávání (učivo) je rozdělen do 

čtyř kategorií, které se prolínají 

v jednotlivých tématech a lekcích podle 

probírané učebnice: 

I. Jazykové dovednosti 

- receptivní poslech s porozuměním 

monologických i dialogických projevů, 

čtení a práce s textem včetně 

odborného 

- produktivní – mluvení zaměřené 

situačně i tematicky, psaní a 

vypracování textu v podobě 

reprodukce, osnovy, výpisků, anotací 

atd. jednoduchý překlad, interaktivní 

jazykové dovednosti 

 

 II. Tematické okruhy 

- komunikační situace a jazykové 

funkce, jejich pořadí závisí na 

probírané učebnici 

 

- se umí představit, říci základní údaje o 

své osobě a své rodině 

1. Osobní údaje, rodina, přátelé, denní 

program. 
 

- ovládá popis domu a místa kde žije, 

- dokáže pochopit a diskutovat o 

rozdílech v bydlení v jiných zemích 

2. Bydlení, dům a byt.  

- popíše různé druhy dopravy 

- zvládá dialog z oblasti výběru dopravy 

a koupení jízdenky 

- popíše místa kam jede 

3. Město, orientace ve městě, transport 

po městě.  
 

- ovládá slovní zásobu z oblasti 

nakupování, druhy obchodů 

- dokáže správně reagovat při rozhovoru 

s prodavačem 

4. Obchody a nakupování.  

- popíše počasí, rozdíly v počasí 

v různých zemích 

- umí popsat roční období 

- rozumí předpovědi počasí 

- rozumí poslechu nebo článkům o 

problémech životního prostředí 

5. Počasí, životní prostředí  
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- ovládá slovní zásobu z oblasti jídla a 

stravování 

- správně reaguje při rozhovoru 

v restauraci 

- umí popsat přípravu jídla a svůj denní 

stravovací režim 

6. Jídlo a stravování.  

- dokáže hovořit o svých plánech 

ohledně cestování a výběru dopravy 

- umí reagovat v rozhovoru při 

objednání letenek nebo dovolené 

v cestovní kanceláři 

- umí zarezervovat ubytování 

7. Cestování a turistika.  

- umí popsat lidské tělo, nejběžnější 

nemoci 

- umí vést dialog při ošetření u lékaře 

8. Lidské tělo a péče o zdraví.  

- popíše školu, kde se učí 

- hovoří o vyučovaných předmětech 

- popíše své profesní plány do budoucna 

9. Škola, budoucí povolání.  

- popíše různé způsoby trávení volného 

času 

10. Volný čas.  

- popíše tradice a svátky v ČR i 

v anglicky mluvících zemích 

11. Tradice a svátky.  

- rozumí textu ohledně soudobých 

zdrojů informací a vědě 

- ovládá základní slovní zásobu z oblasti 

moderních technologií 

- orientuje se v manuálu na určitý 

spotřebič nebo přístroj 

12. Technika, média, věda.  

- stručně popíše ČR a Prahu 

- pohovoří o městě, ve kterém žije 

13. Česká republika.  

- rozumí textům z oblasti EU a 

základních problémům 

14. Evropa a EU.  

- umí hovořit o svých plánech 

- dokáže reagovat v rozhovoru při 

přijímacím pohovoru 

- dokáže napsat životopis a průvodní 

dopis  

- využívá informační zdroje v oblasti 

hledání zaměstnání 

15. Zaměstnání a profese.  
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v 1. ročníku ovládá 

- základy anglické gramatiky a základní 

jazykové portfolio 

- základní frazeologii 

- abecedu a hláskování 

- základní číslovky a řadové 

- používání časových údajů 

- časuje sloveso to be a to have v otázce 

i v záporu 

- užívá správně zájmena osobní a 

přivlastňovací 

- utvoří přítomný čas prostý, otázku i 

zápor 

- užívá frekvenční příslovce 

ve 2. ročníku ovládá  

- vazbu there is a there are 

- utvoří přítomný čas průběhový 

- používá přítomný čas prostý a 

průběhový 

- způsobová slovesa can, must 

ve 3. ročníku  
- vyslovuje 

- v poslechu rozliší odlišnou výslovnost 

- utvoří minulý čas 

- utvoří minulý čas sloves be a can 

- zná nejfrekventovanější nepravidelná 

slovesa 

ve 4. ročníku  
- používá výrazy množství hoš 

much/how many 

- používá some a any + složeniny 

- ovládá použití a výslovnost členů 

- utvoří a používá předpřítomný čas 

- utvoří a používá budoucí čas a ovládá 

vazbu going to 

 

III. Jazykové prostředky navazující na 

probraná témata a lekce v učebnici 
- výslovnost a zvukové prostředky 

jazyka 

- slovní zásoba a její tvoření, i odborná 

slovní zásoba 

- gramatika – tvarosloví a větná skladba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- přeloží věty jednoduché i souvětí 

- ovládá slovosled v různých typech vět, 

zápor a jeho odlišnosti od češtiny, 

vyjádření jednočlenných vět 

- ovládá pravopis a grafickou stránku 

různých textů – formálních i 

neformálních 

- dodržuje správnou úpravu různých 

formálních i neformálních slohových 

útvarů 

-  

IV. Grafická podoba jazyka a pravopis 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

       NĚMECKÝ JAZYK (1. jazyk – včetně konverzace)  

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Tento vzdělávací program je určen pro výuku prvního cizího jazyka s návazností na předchozí 

studium jazyka. Vzdělávací cíle a výstupní požadavky na absolventy jsou formulovány na úrovni 

B1 Společného evropského referenčního rámce.  

Cílem předmětu je doplňovat a prohlubovat jazykové vzdělávání, které je propojeno s dalšími 

vyučovacími předměty (český jazyk a literatura, matematika, dějepis, zeměpis, technika 

administrativy, veřejná správa, ekonomie, právo...) a zdroji informací (internet, tisk...). Výuka 

vede žáky k osvojení a prohlubování komunikativních dovedností na takové úrovni, aby byli 

schopni v cizím jazyce řešit komunikační situace každodenního života ústně i písemně, domluvit 

se v cizojazyčném prostředí, porozumět pracovním postupům, zpracovat informace ze zahraniční 

literatury týkající se oboru vzdělávání a porozumět jednoduchému či adaptovanému uměleckému 

textu. 

Všeobecně vzdělávací cíl je zaměřen zejména na znalost reálií, společenské kultury a dovednosti 

sociokulturního chování. 

Znalost cizího jazyka nejen prohlubuje všeobecné vzdělávání žáků a napomáhá jejich lepšímu  

platnění na trhu práce, ale připravuje je na život v multikulturní Evropě. 

 

Charakteristika učiva 

Obsah výuky zaměřený k plnění komunikativního vzdělávacího cíle je systematické rozšiřování 

a prohlubování znalostí, dovedností a návyků obsažených v těchto kategoriích: 

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

- jazykové prostředky; jazykové funkce 

- základní tematické okruhy všeobecného i odborného zaměření 

- komunikační situace 

 

Řečové dovednosti se rozvíjejí na základě jazykových prostředků, komunikačních situací 

a jazykových funkcí, základních tematických okruhů a specifických okruhů z oblasti 

studovaného oboru. Hlavní náplní a obsahem výuky je tedy nacvičování jak ústního, tak 

písemného vyjadřování, tzn. práce s texty v mluvené a písemné podobě. Neoddělitelnou součástí 

uvedených kategorií jsou jazykové reálie. 

Tematické okruhy se vztahují k různým oblastem osobního, společenského a pracovního života 

i studovaného oboru vzdělání, k reáliím České republiky i zemí studovaného jazyka, reagují na 

věk a zájmovou orientaci žáků i na aktuální události. 
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Součástí výuky je možnost pracovních stáží, výměnných pobytů, besed, exkurzí a využití 

mezinárodního programu e-twinning. Program e-Twinning je integrován do témat výuky 

nejpozději ve třetím ročníku. Základní myšlenka je partnerská komunikace v průběhu celého 

školního roku na témata, popsaná ve vzdělávacím plánu. Primárním úkolem e-Twinningu je 

pouze internetová komunikace a společné projekty „na dálku“ a cílem je překonávání 

jazykových a kulturních bariér a prohloubení osobních vztahů mezi pracovníky a žáky 

partnerských škol a získání hlubšího povědomí o sociálních a kulturních zvyklostech. Díky 

vzniklým kontaktům a partnerství je možno realizovat i výměnný pobyt studentů a případné 

oboustranné vyhledání vhodných pracovišť pro odbornou praxi  žáků obou škol. 

 

Žák se dokáže vyjádřit k následujícím tématům: 

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

- bydlení, dům a byt 

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

- obchody a nákupy, móda a oblékání 

- počasí, roční období 

- jídlo a stravování 

- cestování, turistika 

- lidské tělo, péče o zdraví, zdravý životní styl 

- škola, budoucí povolání, vzdělávání 

- volný čas a jeho organizace – umění, záliby, sport 

- tradice, svátky a výročí 

- technika, média, věda 

- Česká republika a země příslušné jazykové oblasti 

- Evropa a svět, aktuální problémy světa, Evropská unie 

- zaměstnání a práce, úřady práce, životopis, strukturovaný životopis 

 

V komunikačních situacích si žák osvojuje a upevňuje řečové dovednosti související se 

studovaným oborem. 

- získávání informací o možnostech ubytování a stravování 

- nakupování a komunikace v obchodě 

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

- vyplnění jednoduchého formuláře 

- jednání na úřadě, telefonní rozhovor 

- popis pracovního postupu (např. příprava jídla) 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

1. ročník     1.  –  10. téma 

2. ročník  11.  –   20. téma 

3. ročník  21.  –   30. téma 

4. ročník  31.  –   40. téma 
 

Strategie výuky 

Předmět se vyučuje v 1. – 4. ročníku 4 hodiny týdně (včetně konverzace) a je rozdělen podle 

tematických celků. Při výuce se procvičují všechny čtyři dovednosti – čtení, psaní, mluvení 

(dialog a monolog) a poslech. Komunikace mezi učitelem a žákem probíhá formou výkladu, 

problémového a skupinového vyučování, besedy. Do výuky jsou zařazeny prvky budující 

povědomí o zdvořilostních normách cizího jazyka a chování v prostředí, kde společenství tento 

jazyk užívá jako jazyk mateřský. Součástí těchto hodin je výuka a procvičování gramatiky, 

výslovnosti, slovní zásoby, pravopisu, reálií zemí studovaného jazyka, konverzace v cizím 

jazyce na dané téma podle studovaného oboru. Žák si vede evropské jazykové portfolio. 
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Hodnocení výsledků žáků 

Předmětem hodnocení je zejména pokrok v rozvoji řečových dovedností, hlavně postupné 

zdokonalování ústního projevu – srozumitelnost, plynulost, bohatost slovní zásoby, gramatická 

správnost a schopnost komunikace. Kromě krátkých průběžných testů jsou součástí hodnocení 

také dvě pololetní písemné práce za školní rok. Účelem těchto prací je nácvik dovedností, které 

jsou nezbytné pro zvládnutí maturity. Dále jsou to testy, které umožňují kontrolovat výsledky 

učení průběžně a ověřovat i znalost jednotlivých prostředků. Žák je ústně zkoušen minimálně 

dvakrát za pololetí. Ústní projev je hodnocen podle zmíněných kritérií. 

 

Evidence hodnocení výsledků vzdělávání žáků je od 1. 9. 2008 zajišťována prostřednictvím 

internetového portálu Katedra. Přístup do tohoto systému mají zákonní zástupci žáků i žáci, 

prostřednictvím hesla, které jim je přiděleno. 

Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. 

Každý druh zkoušky má v systému Katedra přidělenu různou váhu k výpočtu váženého průměru. 

(např. čtvrtletní písemná práce, ústní zkoušení, testy, referáty – 100%; krátké opakovací testy, 

slovíčka, písemné vypracování maturitních témat - 50%; domácí úkoly, projekty, aktivita 

v hodině – 30%) 

Výsledná známka prospěchu se neurčuje pouze na základě vypočteného průměru systémem 

Katedra, ale je plně v kompetenci vyučujícího, který přihlíží k celkovému přístupu žáka 

k danému předmětu. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby 

- využívali zeměpisné, hospodářské, dějepisné, společensko-politické a demografické informace 

o zemích daného jazyka 

- znali kulturu a pravidla společenského chování, respektovali a tolerovali tradice, zvyky a odlišné 

kulturní hodnoty národů jiných jazykových oblastí 

- komunikovali v situacích každodenního života a zapojili se do komunikativních činností 

- řešili pohotově a jazykově správně obvyklé pracovní situace 

- pracovali s informacemi a využívali odpovídající zdroje k jejich získávání (internet, slovníky, 

učebnice, cizojazyčné knihy a pomůcky) 

- rozuměli globálně souvislejším projevům a vyslechnutému sdělení 

- dokázali postihnout logickou strukturu sdělení, chápali téma, hlavní myšlenky projevu a důležité 

podrobnosti, rozlišovali podstatné a nepodstatné informace 

- rozuměli jednoduchým projevům s odbornou tematikou 

- určili téma textu a vyhledávali hlavní myšlenky 

- dovedli odhadovat významy neznámých výrazů podle kontextu a znalosti tvoření slov 

- využívali multimediální výukové programy 

- pracovali s odbornou literaturou 

- zpracovávali jednoduché texty a odborná témata s využitím odborné terminologie 

- hovořili samostatně 

- aktivně se účastnili dialogu 

- efektivně využívali prostředků informačních a komunikačních technologií v běžném 

každodenním životě 

- se uplatnili na trhu práce a přizpůsobili se jeho změnám 

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

druhých 

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

správně 

- rozvíjeli komunikativní kompetence (prezentace, monolog, referáty, anotace, diskuze) 
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Počet hodin celkem: 408+112 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák 
- říká něco o sobě 

- představuje sebe i ostatní osoby 

- navazuje první kontakt 

- získává informace o ostatních 

- vypráví o plánech do budoucna 

- časuje slovesa v přítomném čase 

včetně slovesa sein 

- poznává osobní zájmena v 1.pádě 

- tvoří větu oznamovací 

- rozlišuje přímý a nepřímý slovosled 

v oznamovací větě 

- formuluje otázku 

- počítá do 20 

- seznamuje se se svým jazykovým 

portfoliem 

1. První kontakty, osobní údaje 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- přítomný čas sloves a slovesa sein-

jednotné číslo 

- os. zájmena v jedn. čísle 

- pořádek slov ve větě oznamovací a 

tázací 

- kladná a záporná odpověď 

- tázací příslovce Wo? a předložka in 

- číslovky základní 1-20 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

 

 

 

- sděluje informace o jiných osobách 

- pojmenovává činnosti v zaměstnání 

- podává informace o národnosti své i 

ostatních 

- informuje o svém budoucím 

zaměstnání 

- vyjmenuje názvy států a jejich 

obyvatel 

- správně časuje slovesa v přít. čase a 

j.čísle 

- používá neurčitého podmětu man 

- aplikuje doplňovací otázku s was, wer, 

woher 

- seznamuje se s rody podstatných jmen 

 

2. Lidé a jejich povolání, jazyky, cizí 

země 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- přítomný čas sloves-j.číslo 

- pořádek slov v ozn. větě-inverze 

- všeobecný podmět man 

- tázací zájmena Wer? a Was? 

- tázací příslovce Woher? a předložka 

aus 

- názvy jazyků 

- rody podst. jmen podle přípony 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

 

 

 

- vypráví o své škole a třídě 

- pojmenovává školní činnosti a 

předměty, informuje o rozvrhu hodin 

- vyslovuje své názory na téma škola 

- připravuje a vede interview 

- vyjadřuje své zájmy, záliby 

- časuje pravidelná slovesa a sloveso 

sein v jednotném i množném čísle, 

správně časuje přítomný čas sloves 

zakončených na –t 

- seznamuje se se členem neurčitým 

- používá přivlastňovací zájmena 

- uvádí do záporu větu pomocí záporky 

nicht 

počítá do 2000 

3. Škola, třída, zájmy, záliby, 

interview 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- přítomný čas pravidelných sloves a 

slovesa sein – j. i mn. číslo 

- přítomný čas sloves zakončených na –t 

- osobní zájmena v mn. čísle 

- vykání 

- člen neurčitý 

- přivlastňovací zájmena 

- zápor nicht 

- číslovky základní 21-2000 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

 

 

- hovoří o významu rodiny, představuje 

její členy, popisuje vztahy 
4. Rodina, členové, vztahy, domácí 
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- vypráví o domácích zvířatech 

- časuje sloveso haben v přítomném čase 

- rozlišuje a správně používá člen určitý 

a neurčitý 

- skloňuje člen neurčitý 

- rozpozná a užívá přivlastňovací 

zájmena 

- seznamuje se se záporem kein 

- používá předložku von 

- tvoří množné číslo podstatných jmen 

 

zvířata 

- fonetika jazyka, pravopis  

- slovní zásoba 

- přítomný čas slovesa haben 

- člen určitý a neurčitý 

- 1. a 4.pád neurčitého členu 

- přivlastňovací zájmena 

- zápor kein 

- předložka von 

- množné číslo podstatných jmen 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

- sděluje informace o svém bydlišti 

- popisuje svůj byt/dům/pokoj 

- vyjadřuje názor na svůj byt a dům 

- vyhledává informace o bytech a 

domech z inzerce 

- seznamuje se se slovesem gefallen, 

správně časuje 

- ptá se a odpovídá na otázky typu: jak 

se máš? Jak se ti daří? 

- opakuje si členy a přivlastňovací 

zájmena 

- procvičuje pořádek slov ve větě 

oznamovací 

 

5. Můj domov, dům, byt, vyhledávání 

informací z inzerce 

- fonetika jazyka, pravopis  

- slovní zásoba 

- sloveso gefallen 

- vazba wie geht´s 

- opakování členu určitého a 

přivlastňovacích zájmen 

- pořádek slov v ozn. větě-inverze 

- text, poslechová a psaná cvičení, , 

konverzace 

test porozumění čteného textu, 

procvičování mluvy 

 

- vyjmenuje názvy potravin a jídel 

- vypráví o stravovacích návycích 

- objednává jídlo v restauraci 

- seznamuje se s časováním 

nepravidelných a způsobových sloves, 

správně časuje sloveso mögen 

- opakuje pořádek slov ve větě 

oznamovací, člen neurčitý 

- správně skládá slova, určuje jejich rod 

- používá všechny tři druhy záporu 

- aplikuje neurčitý podmět man 

 

6. Dobrou chuť - názvy jídel, 

stravovací návyky 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- způsobové sloveso mögen 

- přítomný čas nepravidelných sloves 

- opakování pořádku slov v oznamovací 

větě 

- opakování členu neurčitého  

- zápor nicht, kein, nichts 

- složená slova 

- neurčitý podmět man 

text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

 

 

- informuje se na cestu, popisuje město 

- ptá se na dopravní prostředky a 

odpovídá na tyto otázky 

- časuje slovesa liegen a stehen 

v přítomném čase 

- správně užívá sloveso essen 

- aplikuje rozkaz u vykání 

- používá 3.pád po otázce Wo? 
 

7. Informace, popis města, cesty, 

dopravní prostředky 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- přítomný čas sloves liegen, stehen 

- způsobové sloveso wissen 

- rozkaz u vykání 

- 3. pád po otázce Wo? 

 

- ve větách používá správně vazbu es 
8. Informace, popis města, cesty, 

 



58 
Německý j azyk (1 .  j azyk)  

gibt 

- seznamuje se s předložkami se 3. 

pádem –zu, mit a se 4. pádem-durch 

 

dopravní prostředky 

- vazba es gibt 

- předložky se 3.pádem zu, mit 

- předložka se 4.pádem durch  

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

- správně užívá názvy obchodů, druhů 

zboží 

- formuluje nabídku, přijímá a odmítá 

nabídku 

- domlouvá časy schůzek 

- popisuje polohu objektu 

- aplikuje předložky se 3. a 4. pádem 

9. Obchody, nákupy, schůzky 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- předložky se 3.a4.pádem po otázkách 

Wo? a Wohin? 

 

- používá správně infinitiv s zu  

- časuje způsobové sloveso können 

- opakuje probranou gramatiku, opakuje 

a procvičuje probraná konverzační 

témata 

10.   Obchody, nákupy, schůzky 

- vazba infinitivu s zu 

- určení času 

- způsobové sloveso können 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

 

 

- určuje čas a denní doby 

- pojmenovává běžné činnosti dne 

- popisuje svůj den a den jiných osob 

- připraví a vede rozhovor 

- časuje nepravidelná slovesa 

- vyjmenovává odlučitelné a 

neodlučitelné předpony, správně časuje 

slovesa s těmato předponami 

- rozlišuje nach Hause a zu Hause 

11.  Režim dne, rozhovory 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- přítomný čas nepravidelných sloves 

- slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou 

předponou, použití ve větě 

- určení času 

- vazba nach Hause a zu Hause 

text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

 

 

- charakterizuje a popisuje své přátele 

- vyjadřuje mínění o jiných lidech 

- vypráví o vztazích, plánech 

- vede rozhovor 

- rozeznává pravidelná a nepravidelná 

slovesa 

- časuje nepravidelné sloveso eben 

- skloňuje přivlastňovací zájmena 

 

12. Přátelé, charakteristika a popis 

osoby, vztahy, zájmy, plány 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- nepravidelné sloveso geben – přítomný 

čas 

- přivlastňovací zájmena v 1., 3. a 4. 

pádě, shrnutí 3. pádu 

 

 

- správně skloňuje osobní zájmena 

- používá a skloňuje tázací zájmeno 

Wer? 

- Aplikuje správně 2. pád vlastních jmen 

13. Přátelé, charakteristika a popis 

osoby, vztahy, zájmy, plány 

- osobní zájmena v 1., 3. a 4. pádě 

- tázací zájmeno Wer? 

- 2. pád vlastních jmen 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

- test porozumění čteného textu, 

procvičování mluvy 

 

- informuje o potížích 

- vyjadřuje prosbu o pomoc, lítost 
14. Vzájemná pomoc, informace o 
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- zdůvodňuje, žádá o povolení 

- diskutuje na téma postižených osob 

- používá způsobová slovesa, tvoří věty 

s těmito slovesy 

- seznamuje se s podřadnými spojkami, 

tvoří souvětí podřadné 

 

potížích, diskuse, postižené osoby 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- způsobová (modální) slovesa 

- způsobová slovesa ve větě 

- souvětí podřadné a jeho spojky 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

- informuje o událostech ve světě 

- vypráví o minulých událostech v životě 

- uvádí a vypráví o slavných 

osobnostech, kultuře 

                   

15. Nové tisíciletí, důležité události, 

slavné osobnosti, kultura 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- minulý čas – perfektum 

- tvoření minulého času 

- pomocná slovesa sein a haben 

 

- píše krátký životopis 

- používá minulý čas préteritum a 

perfektum 

- používá různá příslovečná určení času 

 

16. Nové tisíciletí, důležité události, 

slavné osobnosti, kultura 

- minulý čas – préteritum 

- příslovečná určení času 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

 

 

- vyjmenuje názvy nemocí a částí těla 

- popisuje nemoci a jejich trvání 

- sděluje jak se cítí a odpovídá na totéž 

- časuje sloveso sollen, správně ho 

doplňuje do vět podle významu 

- používá zvratné zájmeno 

- mluví v rozkazovacím způsobu  

17. Zdraví, nemoci, části těla 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- způsobové sloveso sollen 

- použití zvratného zájmena 

- předložka seit 

- rozkazovací způsob sloves 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení , konverzace 

 

 

 

- je schopen vylíčit a formulovat 

všechny údaje týkající se místa a času 

nehody – používá správně minulý čas 

- vyjadřuje posloupnost událostí 

- píše krátkou zprávu o nehodě 

- používá správně předložky se 3. a 4. 

pádem 

18. Autonehoda, místo nehody, popis a 

nahlášení nehody 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- předložky se 3. a 4. pádem 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

 

- popisuje jaký způsob prázdnin 

upřednostňuje 

- konverzuje na téma počasí 

- hovoří s jinými osobami o prioritách 

v době dovolené a prázdnin 

- je schopen rezervovat nocleh v hotelu 

- konverzuje a dopisuje si s cestovní 

kanceláří 

- je schopen vyjádřit své požadavky na 

zájezd a dovolenou 

- formuluje věty vedlejší se spojkou 

19. Dovolená u moře, prázdniny. plány 

na dovolenou, počasí 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- příslovečné určení místa 

- souvětí podřadné 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

- test porozumění čteného textu, 

procvičování mluvy 
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wenn 

- používá předložky při popisování 

výletu, pobytu 

- vypráví o známých lidech 

- popisuje a srovnává osoby 

- vyjadřuje vlastní názory na téma lidé 

- vyjmenovává názvy oblečení 

- stupňuje přídavná jména v přívlastku 

- časuje sloveso gefallen 

 

 

20. Lidé kolem mne, popis osoby, 

postavy, názvy oblečení 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- 1., 2. a 3. stupeň přídavných jmen 

- přídavné jméno v přívlastku 

- sloveso gefallen 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

 

- vyjmenovává druhy zaměstnání a 

činností 

- uvádí povahové vlastnosti a dovednosti 

potřebné k vykonávání zaměstnání 

- pojmenovává klady a zápory 

zaměstnání 

- mluví o výběru povolání a odůvodňuje 

- tvoří vedlejší věty se spojkou damit 

- skloňuje 2. pád podstatných jmen 

21.  Práce, povolání, nezaměstnanost 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- sloveso werden 

- 2. pád podstatných jmen 

- účelové věty se spojkou 

damit/konstrukce um-zu 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

 

 

- čte zprávy o politických událostech 

- hovoří o konfliktech terorismu 

- procvičuje metodu řízeného rozhovoru, 

diskutuje o událostech 

- píše krátký písemný útvar – anketu 

 

 

22. Fakta, politické události, svět 

kolem nás 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba  

- préteritum sloves haben a sein 

- préteritum sloves pravidelných a 

způsobových 

 

- používá správně préteritum 

- tvoří věty s časovými spojkami 

- vypráví o sobě a jiných lidech pomocí 

vět s časovými spojkami 

23. Fakta, politické události, svět 

kolem nás 

- préteritum sloves nepravidelných 

- časové věty se spojkami als/wenn, 

während/bevor/nachdem 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

 

- vyjadřuje představu o své budoucnosti 

i budoucnosti světa 

- vypráví o svých plánech do budoucna 

- povídá si na téma života po maturitě 

- interpretuje statistické údaje 

- tvoří věty se spojkami obwohl/trozdem 

 

24. Svět v roce 2025, budoucnost po 

maturitě, plány do budoucna 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba  

- čas budoucí (futurum I.) 

- nepřímá otázka 

- souvětí se spojkou obwohl/trozdem 

procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

 

- čte a rozumí inzerátům v novinách 

- podává inzerát na seznámení 

- získává a sděluje informace 

- používá přídavné jméno v přívlastku 

25. Partnerství, inzeráty na seznámení, 

hvězdná znamení 

- fonetika jazyka, pravopis 
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- aplikuje tázací zájmena was für ein? 

welcher? 

 

- slovní zásoba 

- přídavné jméno v přívlastku 

- tázací zájmena was für ein? welcher? 

- shrnutí probraného učiva 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

test porozumění čteného textu, 

procvičování mluvy 

- vypráví o emocích a pocitech 

- diskutuje na téma láska, vztahy 

- formuluje věty za použití 

podmiňovacího způsobu 

 

26. Pocity, emoce, láska 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- konjunktiv II: opisný tvar würde + 

infinitiv 

- konjunktiv II sloves nepravidelných 

 

- tvoří konjunktiv II sloves sein, haben a 

werden 

- popisuje osoby a předměty – užívá 

vedlejších vět a vět vedlejších 

vztažných 

 

27. Pocity, emoce, láska 

- konjunktiv II sloves sein, haben, 

werden 

- konjunktiv II způsobových sloves 

- vztažné věty 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

 

- vypráví o svých plánech a projektech 

do budoucnosti – používá podmiňovací 

způsob 

- vyjadřuje svá přání 

- vyjadřuje předpoklad týkající se 

současnosti a budoucnosti 

- ptá se na lidi a věci 

- napíše formální dopis 

28. Fantasie, sny a přání 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- vazby sloves 

- zájmená příslovce tázací 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

 

- rozumí textu s informacemi o 

světových událostech 

- vypráví o událostech činnostech – 

používá trpný rod 

- rozeznává v textu původce děje 

 

29. Dění, události, články z tisku 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- trpný rod (pasivum) 

- vyjádření původce děje 

 

- rozumí novinovým článkům 

- reaguje na článek z tisku – diskuse 

- používá všeobecný podmět man 

- tvoří příčestí přítomné a minulé 

- píše krátký článek do tisku – téma 

turistika, cestování 

- procvičuje trpný rod 

- absolvuje test porozumění čteného 

textu, poslechu, píše pravopisně 

správně, správně intonuje 

30. Dění, události, články z tisku 

- všeobecný podmět man 

- příčestí přítomné a minulé 

- tvoření příčestí 

- příčestí jako rozvitý přívlastek 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

- test porozumění čteného textu, 

poslechu, psaní a mluva 

 

- používá neurčitá (záporná) zájmena: 

(k)einer, (k)eins, welche/keine 

- hovoří o názorech jiných osob za 

použití konjunktivu I 

- rozumí argumentům pro a proti a 

31. Anglicismus v německém jazyce 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- zájmena neurčitá 
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formuluje je 

 

- konjunktiv I 

přímá a nepřímá řeč 

- rozumí informativnímu textu o 

anglicismech v NJ 

- cituje tiskové informace 

- správně převádí řeč přímou na 

nepřímou 

- seznamuje se s podstatnými jmény 

přejatých z AJ 

32. Anglicismus v německém jazyce 

- převádění řeči přímé na nepřímou 

- podstatná jména přejatá z angličtiny 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

 

- rozumí textu ekologického tématu 

- popisuje jevy (ne)příznivé pro životní 

prostředí 

- informuje o činnosti ekologických 

organizací 

- informuje co dělá pro životní prostředí 

- rozumí interpretaci statistik 

- tvoří věty se spojkou indem 

- seznamuje se s vazbami podstatných a 

přídavných jmen 

33. Ekologie, ochrana životního 

prostředí 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- složená podstatná jména 

- složená přídavná jména 

- vedlejší věty způsobové se spojkou 

indem 

- vazby podstatného a přídavného jména 

procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

 

- poznává a popisuje známé německé 

osobnosti a místa spojená s německem 

- informuje o národnostním složení 

v SRN a ČR 

- hovoří na téma problémů společnosti 

- uvádí základní informace o SRN, 

reálie 

- procvičuje metodu řízeného rozhovoru 

– diskutuje, argumentuje 

- píše delší text – soukromý dopis 

- napíše krátkou zprávu 

34. SRN, německé osobnosti, politika, 

národnostní složení v SRN a ČR 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

 

 

- poznává reálie ČR 

- vypráví o známých osobnostech 

- čte a přiřadí zprávy k významným a 

historickým událostem 

- prezentuje ČR, svůj region, město 

- připravuje program pro turisty 

- charakterizuje sám sebe ve srovnání 

s jinými národy 

- vyjadřuje jeden/jedna/jedno z nej- 

35. Česká republika - reálie, historie, 

osobnosti 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- stupňování přídavných jmen 

- vyjadřování českého jeden/jedna/jedno 

z nej- 

- vzájemné postavení příslovečných 

určení 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

test porozumění čteného textu, 

poslechu, psaní a mluva 

 

- poznává reálie Bavorska 

- vypráví o známých osobnostech a 

událostech Bavorska 

- uvádí velká a významná města 

Bavorska 

 

36. Bavorsko, Mnichov a velká města 

Bavorska 

- rozšiřování slovní zásoby 

- opakování probrané gramatiky 

- procvičování učiva, konverzace 
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- poznává reálie Rakouska 

- vypráví o známých osobnostech a 

událostech Rakouska 

- uvádí velká a významná města 

Rakouska 

 

37. Rakousko, Vídeň, velká města 

Rakouska  

- rozšiřování slovní zásoby 

- opakování probrané gramatiky 

- procvičování učiva, konverzace 

 

- poznává reálie Švýcarska 

- vypráví o známých osobnostech a 

událostech Švýcarska 

- uvádí velká a významná města 

Švýcarska 

38. Švýcarsko, Bern, velká města 

Švýcarska 

- rozšiřování slovní zásoby 

- opakování probrané gramatiky 

- procvičování učiva, konverzace 

 

- poznává reálie Lucemburska a 

Lichtenštejnska 

- uvádí velká a významná města 

Lucemburska a Lichtenštejnska 

- hovoří o cestování, turismu 

39. Lucembursko, Lichtenštejnsko 

- rozšiřování slovní zásoby 

- opakování probrané gramatiky 

- procvičování učiva, konverzace 

 

- procvičuje řízený rozhovor 

- píše didaktický test 

- hovoří plynule o událostech z běžného, 

společenského a kulturního života 

- procvičuje a opakuje maturitní témata 

a probranou gramatiku 

40. Shrnutí   

- shrnutí probrané látky 

- opakování mat. témat 

- konverzace, poslech 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

       NĚMECKÝ JAZYK (2. jazyk) 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

Tento vzdělávací program je určen pro výuku dalšího cizího jazyka bez návaznosti na předchozí 

studium jazyka. Vzdělávací cíle a výstupní požadavky na absolventy jsou formulovány na úrovni 

A2 Společného evropského referenčního rámce.  

Cílem předmětu je doplňovat a prohlubovat jazykové vzdělávání, které je propojeno s dalšími 

vyučovacími předměty (český jazyk a literatura, matematika, dějepis, zeměpis, obchodní 

korespondence, veřejná správa, ekonomie, právo) a zdroji informací (internet, tisk). Výuka vede 

žáky k osvojení a prohlubování komunikativních dovedností na takové úrovni, aby byli schopni 

v cizím jazyce řešit komunikační situace každodenního života ústně i písemně, 

domluvit se v cizojazyčném prostředí, porozumět pracovním postupům, zpracovat informace ze 

zahraniční literatury týkající se oboru vzdělávání a porozumět jednoduchému či adaptovanému 

uměleckému textu. 

Všeobecně vzdělávací cíl je zaměřen zejména na znalost reálií, společenské kultury a dovednosti 

sociokulturního chování. 

Znalost cizího jazyka nejen prohlubuje všeobecné vzdělávání žáků a napomáhá jejich lepšímu 

uplatnění na trhu práce, ale připravuje je na život v multikulturní Evropě. 

 

Charakteristika učiva 

Obsahem výuky zaměřenému k plnění komunikativního vzdělávacího cíle je systematické 

rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků obsažených v těchto kategoriích: 

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

- jazykové prostředky; jazykové funkce 

- základní tematické okruhy všeobecného i odborného zaměření 

- komunikační situace 

Řečové dovednosti se rozvíjejí na základě jazykových prostředků, komunikačních situací 

a jazykových funkcí, základních tematických okruhů a specifických okruhů z oblasti 

studovaného oboru. Hlavní náplní a obsahem výuky je tedy nacvičování jak ústního, tak 

písemného vyjadřování, tzn. práce s texty v mluvené a písemné podobě. Neoddělitelnou součástí 

uvedených kategorií jsou jazykové reálie. 

Tematické okruhy se vztahují k různým oblastem osobního, společenského a pracovního života 

i studovaného oboru vzdělání, k reáliím České republiky i zemí studovaného jazyka, reagují na 

věk a zájmovou orientaci žáků i na aktuální události. 

Součástí výuky je možnost pracovních stáží, výměnných pobytů, besed, exkurzí a využití 

mezinárodního programu e-twinning. 
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Žák se dokáže vyjádřit k následujícím tématům: 

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

- bydlení, dům a byt 

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

- obchody a nákupy, móda a oblékání 

- počasí 

- jídlo a stravování 

- cestování, turistika 

- lidské tělo, péče o zdraví, zdravý životní styl 

- škola, budoucí  povolání, vzdělávání 

- volný čas a jeho organizace – umění, záliby, sport 

- tradice, svátky a výročí 

- technika, média, věda 

- Česká republika a země příslušné jazykové oblasti 

- Evropa a svět, aktuální problémy světa, Evropská unie 

- zaměstnání a práce, úřady práce, životopis, strukturovaný životopis 

 

V komunikačních situacích si žák osvojuje a upevňuje řečové dovednosti související se 

studovaným oborem. 

-  získávání informací o možnostech ubytování a stravování 

-  nakupování a komunikace v obchodě 

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

-  vyplnění jednoduchého formuláře 

-  jednání na úřadě 

-  popis pracovního postupu (např. příprava jídla) 

-  správné použití formálního a neformálního jazyka v praxi (styk s veřejností) 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

1. ročník     1.  –     7. téma 

2. ročník    8.  –  15. téma 

3. ročník   16.  –  23.téma 

4. ročník  24.  – 29.téma 

 

Strategie výuky 

Předmět se vyučuje v 1. – 4. ročníku 2 hodiny týdně (včetně konverzace) a je rozdělen podle 

tematických celků. Při výuce se procvičují všechny čtyři dovednosti – čtení, psaní, mluvení 

(dialog a monolog) a poslech. Komunikace mezi učitelem a žákem probíhá formou výkladu, 

problémového a skupinového vyučování, besedy. Do výuky jsou zařazeny prvky budující 

povědomí o zdvořilostních normách cizího jazyka a chování v prostředí, kde společenství tento 

jazyk užívá jako jazyk mateřský. Součástí těchto hodin je výuka a procvičování gramatiky, 

výslovnosti, slovní zásoby, pravopisu, reálií zemí studovaného jazyka, konverzace v cizím 

jazyce na dané téma podle studovaného oboru. Žák si vede evropské jazykové portfolio. 
 

Hodnocení výsledků žáků 

Předmětem hodnocení je zejména pokrok v rozvoji řečových dovedností, hlavně postupné 

zdokonalování ústního projevu – srozumitelnost, plynulost, bohatost slovní zásoby, gramatická 

správnost a schopnost komunikace. Kromě krátkých průběžných testů jsou součástí hodnocení 

také dvě písemné pololetní práce za školní rok. Účelem těchto prací je nácvik dovedností, které 

jsou nezbytné pro zvládnutí maturity. Dále jsou to testy, které umožňují kontrolovat výsledky 
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učení průběžně a ověřovat i znalost jednotlivých prostředků. Žák je ústně zkoušen minimálně 

dvakrát za pololetí. Ústní projev je hodnocen podle zmíněných kritérií. 

 

Evidence hodnocení výsledků vzdělávání žáků je od 1.9. 2008 zajišťována prostřednictvím 

internetového portálu Katedra. Přístup do tohoto systému mají zákonní zástupci žáků i žáci, 

prostřednictvím hesla, které jim je přiděleno. 

Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Každý druh 

zkoušky má v systému Katedra přidělenu různou váhu k výpočtu váženého průměru. 

(např. čtvrtletní písemná práce, ústní zkoušení, testy, referáty – 100%; krátké opakovací testy, 

slovíčka, písemné vypracování maturitních témat - 50%; domácí úkoly, projekty, aktivita 

v hodině – 30%) 

Výsledná známka prospěchu se neurčuje pouze na základě vypočteného průměru systémem 

Katedra, ale je plně v kompetenci vyučujícího, který přihlíží k celkovému přístupu žáka 

k danému předmětu. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby 

- využívali zeměpisné, hospodářské, dějepisné, společensko-politické a demografické informace 

o zemích daného jazyka 

- znali kulturu a pravidla společenského chování, respektovali a tolerovali tradice, zvyky a odlišné 

kulturní hodnoty národů jiných jazykových oblastí 

- komunikovali v situacích každodenního života a zapojili se do komunikativních činností 

- řešili pohotově a jazykově správně obvyklé pracovní situace 

- pracovali s informacemi a využívali odpovídající zdroje k jejich získávání (internet, slovníky, 

učebnice, cizojazyčné knihy a pomůcky) 

- rozuměli globálně souvislejším projevům a vyslechnutému sdělení 

- dokázali postihnout logickou strukturu sdělení, chápali téma, hlavní myšlenky projevu a důležité 

podrobnosti, rozlišovali podstatné a nepodstatné informace 

- rozuměli jednoduchým projevům s odbornou tematikou 

- určili téma textu a vyhledávali hlavní myšlenky 

- dovedli odhadovat významy neznámých výrazů podle kontextu a znalosti tvoření slov 

- využívali multimediální výukové programy 

- pracovali s odbornou literaturou 

- zpracovávali jednoduché texty a odborná témata s využitím odborné terminologie 

- hovořili samostatně 

- aktivně se účastnili dialogu 

- efektivně využívali prostředků informačních a komunikačních technologií v běžném 

každodenním životě 

- se uplatnili na trhu práce a přizpůsobili se jeho změnám 

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

druhých 

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

správně 

- rozvíjeli komunikativní kompetence (prezentace, monolog, referáty, anotace, diskuze) 
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Počet hodin celkem: 204+56 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák 

- říká něco o sobě 

- představuje sebe i ostatní osoby 

- navazuje první kontakt 

- získává informace o ostatních 

- vypráví o plánech do budoucna 

- časuje slovesa v přítomném čase včetně 

slovesa sein 

- poznává osobní zájmena v 1. pádě 

1. První kontakty, osobní údaje 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- přítomný čas sloves a slovesa sein – 

jednotné číslo 

- osobní zájmena v jednotném čísle 

 

 

- tvoří větu oznamovací 

- rozlišuje přím ý a nepřímý slovosled 

v oznamovací větě 

- formuluje otázku 

- počítá do 20 

 

2. První kontakty, osobní údaje 

- pořádek slov ve větě oznamovací a 

tázací 

- kladná a záporná odpověď 

- tázací příslovce Wo? a předložka in 

- číslovky základní 1-20 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva 

 

- sděluje informace o jiných osobách 

- pojmenovává činnosti v zaměstnání 

- podává informace o národnosti své i 

ostatních 

- informuje o svém budoucím 

zaměstnání 

- správně časuje slovesa v přítomném 

čase a jednotném čísle 

3. Lidé a jejich povolání, jazyky, cizí 

země 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- přítomný čas sloves – jednotné číslo 

- pořádek slov v oznamovací větě – 

inverze 

 

- používá neurčitého podmětu man 

- aplikuje doplňovací otázku s Was?, 

Wer?, Woher? 

- správně používá předložku aus 

- učí se názvy jazyků, vyjmenuje názvy 

států a jejich obyvatel 

 

4. Lidé a jejich povolání, jazyky, cizí 

země 

- všeobecný podmět man 

- tázací zájmena Wer? a Was? 

- tázací příslovce Woher? a předložka 

aus 

- názvy jazyků a zemí 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva 

 

- vypráví o své škole a třídě 

- pojmenovává školní činnosti a 

předměty, informuje o rozvrhu hodin 

- vyslovuje své názory na téma škola 

- připravuje a vede interview 

- vyjadřuje své zájmy, záliby 

- časuje pravidelná slovesa a sloveso sein 

v jednotném i množném čísle, správně 

časuje přítomný čas sloves 

zakončených na –t 

- zná osobní zájmena v množném čísle, 

vykání 

 

5. Škola, třída, zájmy, záliby, 

interview 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- přítomný čas pravidelných sloves a 

slovesa sein – j. i mn. číslo 

- přítomný čas sloves zakončených na –t 

- osobní zájmena v mn. čísle 

- vykání 
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- seznamuje se se členem neurčitým 

- používá přivlastňovací zájmena 

- uvádí do záporu větu pomocí záporky 

nicht 

- počítá do 2000 

 

6. Škola, třída, zájmy, záliby, 

interview 

- člen neurčitý 

- přivlastňovací zájmena 

- zápor nicht 

- číslovky základní 21-2000 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva 

 

 

- hovoří o významu rodiny, představuje 

její členy, popisuje vztahy 

- vypráví o domácích zvířatech 

- časuje sloveso haben v přítomném čase 

- rozlišuje a správně používá člen určitý 

a neurčitý 

- skloňuje člen neurčitý 

- rozpozná a užívá přivlastňovací 

zájmena 

- seznamuje se se záporem kein 

- používá předložku von 

- tvoří množné číslo podstatných jmen 

 

7. Rodina, členové, vztahy, domácí 

zvířata 

- fonetika jazyka, pravopis  

- slovní zásoba 

- přítomný čas slovesa haben 

- člen určitý a neurčitý 

- 1. a 4.pád neurčitého členu 

- přivlastňovací zájmena 

- zápor kein 

- předložka von 

- množné číslo podstatných jmen 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva 

 

- sděluje informace o svém bydlišti 

- popisuje svůj byt/dům/pokoj 

- vyjadřuje názor na svůj byt a dům 

- vyhledává informace o bytech a 

domech z inzerce 

- seznamuje se se slovesem gefallen, 

správně časuje 

- ptá se a odpovídá na otázky typu: jak se 

máš? Jak se ti daří? 

8. Můj domov, dům, byt, vyhledávání 

informací z inzerce 

- fonetika jazyka, pravopis  

- slovní zásoba 

- sloveso gefallen 

- vazba wie geht´s 

 

- opakuje si členy a přivlastňovací 

zájmena 

- procvičuje pořádek slov ve větě 

oznamovací 

- podmět man 

9. Můj domov, dům, byt, vyhledávání 

informací z inzerce 

- opakování členu určitého a 

přivlastňovacích zájmen 

- pořádek slov v ozn. větě - inverze 

- text, poslechová a psaná cvičení 

 

- vyjmenuje názvy potravin a jídel 

- vypráví o stravovacích návycích 

- objednává jídlo v restauraci 

seznamuje se s časováním 

nepravidelných a způsobových sloves, 

správně časuje sloveso mögen 

10. Dobrou chuť - názvy jídel, 

stravovací návyky 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- způsobové sloveso mögen 

- přítomný čas nepravidelných sloves 

 

- opakuje pořádek slov ve větě 

oznamovací, člen neurčitý 

- správně skládá slova, určuje jejich rod 

- používá všechny tři druhy záporu 

- aplikuje neurčitý podmět man 

11. Dobrou chuť - názvy jídel, 

stravovací návyky 

- opakování pořádku slov v oznamovací 

větě 

- opakování členu neurčitého  
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- zápor nicht, kein, nichts 

- složená slova 

- neurčitý podmět man 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

- informuje se na cestu, popisuje město 

- ptá se na dopravní prostředky a 

odpovídá na tyto otázky 

- časuje slovesa liegen a stehen 

v přítomném čase 

- správně užívá sloveso essen 

- aplikuje rozkaz u vykání 

- používá 3.pád po otázce Wo? 

 

12. Informace, popis města, cesty, 

dopravní prostředky 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- přítomný čas sloves liegen, stehen 

- způsobové sloveso wissen 

- rozkaz u vykání 

- 3.pád po otázce Wo? 

 

- ve větách používá správně vazbu es 

gibt 

- seznamuje se s předložkami se 3. 

pádem – zu, mit a se 4. pádem-durch 

 

13. Informace, popis města, cesty, 

dopravní prostředky 

- vazba es gibt 

- předložky se 3.pádem zu, mit 

- předložka se 4.pádem durch  

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

 

- správně užívá názvy obchodů, druhů 

zboží 

- formuluje nabídku, přijímá a odmítá 

nabídku 

- domlouvá časy schůzek 

- popisuje polohu objektu 

- aplikuje předložky se 3. a 4. pádem 

14. Obchody, nákupy, schůzky 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- předložky se 3.a4.pádem po otázkách 

Wo? a Wohin? 

 

- používá správně infinitiv s zu  

- časuje způsobové sloveso können 

- opakuje probranou gramatiku, opakuje 

a procvičuje probraná konverzační 

témata 

15. Obchody, nákupy, schůzky 

- vazba infinitivu s zu 

- určení času 

- způsobové sloveso können 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

 

- určuje čas a denní doby 

- pojmenovává běžné činnosti dne 

- popisuje svůj den a den jiných osob 

- připraví a vede rozhovor 

- časuje nepravidelná slovesa 

- vyjmenovává odlučitelné předpony, 

správně časuje slovesa s těmato 

předponami 

 

16. Režim dne, rozhovory 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- přítomný čas nepravidelných sloves 

- slovesa s odlučitelnou předponou 

použití ve větě 

- určení času 

- vazba nach Hause a zu Hause 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

 

 

- vyjmenovává neodlučitelné předpony, 

správně časuje slovesa s těmato 

předponami 

- správně určuje čas 

17. Režim dne, rozhovory 

- slovesa s neodlučitelnou předponou, 

použití ve větě 
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- rozlišuje nach Hause a zu Hause - určení času 

- vazba nach Hause a zu Hause 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

- charakterizuje a popisuje své přátele 

- vyjadřuje mínění o jiných lidech 

- vypráví o vztazích, plánech 

- vede rozhovor 

- rozeznává pravidelná a nepravidelná 

slovesa 

- časuje nepravidelné sloveso eben 

- skloňuje přivlastňovací zájmena 

 

18. Přátelé, charakteristika a popis 

osoby, vztahy, zájmy, plány 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- nepravidelné sloveso geben – přítomný 

čas 

- přivlastňovací zájmena v 1., 3. a 4. 

pádě, shrnutí 3. pádu 

 

- správně skloňuje osobní zájmena 

- používá a skloňuje tázací zájmeno 

Wer? 

- Aplikuje správně 2. pád vlastních jmen 

19. Přátelé, charakteristika a popis 

osoby, vztahy, zájmy, plány 

- osobní zájmena v 1., 3. a 4. pádě 

- tázací zájmeno Wer? 

- 2. pád vlastních jmen 

- text, poslechová cvičení, procvičování 

učiva, konverzace 

- test porozumění čteného textu, 

procvičování mluvy 

 

- informuje o potížích 

- vyjadřuje prosbu o pomoc, lítost 

- zdůvodňuje, žádá o povolení 

- diskutuje na téma postižených osob 

- používá způsobová slovesa, tvoří věty 

s těmito slovesy 

 

20. Vzájemná pomoc, informace o 

potížích, diskuse, postižené osoby 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- způsobová (modální) slovesa 

- způsobová slovesa ve větě 

 

- seznamuje se s podřadnými spojkami, 

tvoří souvětí podřadné 

 

21. Vzájemná pomoc, informace o 

potížích, diskuse, postižené osoby 

- souvětí podřadné a jeho spojky 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

 

- informuje o událostech ve světě 

- vypráví o minulých událostech v životě 

- uvádí a vypráví o slavných 

osobnostech, kultuře 

 

22. Nové tisíciletí, důležité události, 

slavné osobnosti, kultura 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- minulý čas – perfektum 

- tvoření minulého času 

pomocná slovesa sein a haben 

 

- píše krátký životopis 

- používá minulý čas préteritum a 

perfektum 

- používá různá příslovečná určení času 

 

23. Nové tisíciletí, důležité události, 

slavné osobnosti, kultura 

- minulý čas – préteritum 

- příslovečná určení času 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

 

- vyjmenuje názvy nemocí a částí těla 
24. Zdraví, nemoci, části těla  
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- popisuje nemoci a jejich trvání 

- sděluje jak se cítí a odpovídá na totéž 

- časuje sloveso sollen, správně ho 

doplňuje do vět podle významu 

- používá zvratné zájmeno 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- způsobové sloveso sollen 

- použití zvratného zájmena 

- správně používá předložku seit 

- mluví v rozkazovacím způsobu 
25. Zdraví, nemoci, části těla 

- předložka seit 

- rozkazovací způsob sloves 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení , konverzace 

 

- je schopen vylíčit a formulovat všechny 

údaje týkající se místa a času nehody – 

používá správně minulý čas 

- vyjadřuje posloupnost událostí 

- píše krátkou zprávu o nehodě 

- používá správně předložky se 3. a 4. 

pádem  

26. Autonehoda, místo nehody, popis a 

nahlášení nehody 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- předložky se 3. a 4. pádem 

procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

 

- popisuje jaký způsob prázdnin 

upřednostňuje 

- konverzuje na téma počasí 

- hovoří s jinými osobami o prioritách 

v době dovolené a prázdnin 

- je schopen rezervovat nocleh v hotelu 

- konverzuje a dopisuje si s cestovní 

kanceláří 

- je schopen vyjádřit své požadavky na 

zájezd a dovolenou 

- formuluje věty vedlejší se spojkou 

wenn 

- používá předložky při popisování 

výletu, pobytu 

27. Dovolená u moře, prázdniny. plány 

na dovolenou, počasí 

- fonetika jazyka, pravopis 

- slovní zásoba 

- příslovečné určení místa 

- souvětí podřadné 

- procvičování učiva, text, poslechová 

cvičení, konverzace 

test porozumění čteného textu, 

procvičování mluvy 

 

- zná  reálie Německa, Rakouska, 

Švýcarska 

- vyjmenovává důležité a známé 

osobnosti z kulturního a politického 

života 

- hovoří o cestování 

- tvoří minulý čas préteritum u sloves 

pravidelných, způsobových a sloves 

haben a sein 

28. Německo, Rakousko, Švýcarsko, 

reálie, politika, kultura 

- rozšiřování slovní zásoby 

- préteritum sloves haben a sein 

- préteritum sloves pravidelných a 

způsobových 

 

- zná reálie ČR 

- vyjmenovává důležité a známé 

osobnosti z kulturního a politického 

života 

- zná důležitá a velká města 

- používá správně minulý čas préteritum 

29. Česká republika, Praha   

- rozšiřování slovní zásoby 

- préteritum sloves nepravidelných 

shrnutí probrané látky 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:   

MATEMATIKA 

Pojetí vyučovacího předmětu:   

  

Obecné cíle  

Cílem předmětu matematika je formulovat vztahy a závislosti mezi fyzikálními, ekonomickými, 

společenskými a dalšími jevy a operovat s nimi. Rozvíjí logické myšlení žáků, jejich 

prostorovou představivost a schopnost jasně a jednoznačně formulovat myšlenky a vytvářet 

úsudky o řešení problémů.  

  

Charakteristika učiva  

Vyučování směřuje k tomu, že žák umí:  

- používat jazyk matematiky a matematickou symboliku,  

- efektivně provádět operace s čísly, upravovat algebraické výrazy,   

- řešit rovnice a nerovnice a jejich soustavy,  

- užívat probrané funkce při řešení úloh z praxe,   

- určovat metrické vlastnosti geometrických útvarů v rovině i prostoru, převádět jednotky, - 

interpretovat statistické údaje,  

- analyzovat text úloh, postihnout v nich matematický problém a hledat nejjednodušší cestu 

k jeho vyřešení, odhadovat a zdůvodňovat výsledky,  

- uplatnit získané vědomosti a zejména dovednosti v odborné přípravě a v běžném životě, - 

pracovat přesně, důsledně, odpovědně a vytrvale,  

- chápat matematiku jako součást kultury.  

  

Rozvržení učiva do ročníků  

1. ročník    1.  –   5. téma  

2. ročník    6.  –   8. téma  

3. ročník    9.  – 12. téma  

4. ročník  13.  – 16. téma  
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Strategie výuky  

Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku a je rozčleněn do 16 nosných tematických celků. Při výuce 

nejsou zařazena cvičení, což je kompenzováno tvorbou pracovních skupin při procvičování 

probraného učiva.  

  

Hodnocení výsledků žáků  

Kromě krátkých průběžně zadávaných testů informativního charakteru, jsou v každém ročníku 

zařazeny čtvrtletní písemné práce, jejichž výsledek je stěžejním kritériem pro závěrečné či 

pololetní hodnocení žáků. Ve vhodných částech výuky (vysvětlování pojmů, souvislostí mezi 

nimi, doprovázení výpočtu slovním popisem) je zařazeno ústní zkoušení.  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  

Matematické vzdělávání přispívá zejména k rozvoji klíčových kompetencí jako je:  

- efektivní řešení matematických problémů  

- aplikace matematických poznatků v odborné složce vzdělávání - matematizace reálných 

situací z praxe  

- práce s matematickým modelem, vhodná interpretace výsledků  

- využívání informací kvantitativního charakteru  
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-  

Počet hodin celkem: 306+112 

Výsledky vzdělávání  Učivo  
Pzn.   

Žák  

- určí, zda dané číslo nebo prvek náleží 

dané množině  

- určí množinu výčtem prvků i určením 

charakteristických vlastností  

- provádí operace s množinami (průnik, 

sjednocení, doplněk, rozdíl)  

- určí pravdivostní hodnoty složených 

výroků pomocí pravdivostní tabulky  

- zařadí číselné hodnoty do číselných 

množin  

- znázorní čísla na číselné ose  

- zapíše a graficky znázorní číselný 
interval  

- provádí základní operace s intervaly  

(průnik, sjednocení)  

- provádí aritmetické operace v množině 

reálných čísel  

- provádí  základní  početní 

 operace s mocninami  a 

 odmocninami s celočíselným 

exponentem  

- zapíše reálné číslo pomocí mocniny 

čísla 10  

- zapíše přirozené číslo ve dvojkové 

soustavě  

- převádí čísla mezi desítkovou a 

dvojkovou soustavou  

1. Množiny, množinové operace, 

intervaly, počítání s reálnými čísly  

- základní množinové pojmy, logické 

spojky  

- průnik a sjednocení množin, doplněk 

množiny  

- číselné  obory,  číselné 

 množiny, intervaly  

- průnik a sjednocení intervalů  

- pravidla počítání s reálnými čísly  

- neúplná čísla  

- mocniny s celočíselným exponentem  

- zápis čísla pomocí mocniny čísla 10  

- mocniny čísla 2, dvojková soustava  

- procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory  

  

  

- aplikuje věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků  

- vysvětlí pojem úhel, orientovaný úhel  

- převádí velikost úhlu ze stupňové do 

obloukové míry a naopak  

- řeší úlohy na výpočet parametrů 

pravoúhlého trojúhelníka pomocí  

2. Planimetrie  

- trojúhelník, shodnost a podobnost  

- Eukleidovy věty a jejich užití  

- Pythagorova věta její užití  

- úhel, oblouková míra  

- goniometrické funkce ostrého úhlu  
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Eukleidových vět a věty Pythágorovy  

- vyčíslí hodnoty goniometrických funkcí 

v pravoúhlém trojúhelníku  

- řeší úlohy na výpočet parametrů 

pravoúhlého trojúhelníka pomocí  

goniometrických funkcí  

- hodnoty goniometrických funkcí a 

jejich určování  

- vztahy mezi goniometrickými funkcemi  

- procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory  

 

- rozhodne, pro které číselné hodnoty je 

výraz definován  

- vyčíslí hodnotu výrazu pro konkrétní 

číselnou hodnotu  

- provádí základní úpravy mnohočlenů 

(rozklad,  vytýkání,  krácení, 

rozšiřování)  

- provádí základní početní operace s 

mnohočleny (sčítání, odčítání, 

násobení, dělení, umocňování)  

3. Výrazy a jejich úprava  

- pojem výrazu, smysl výrazu  

- mnohočlen, slučování a násobení - 

druhá a třetí mocnina dvojčlenu  

- dělení mnohočlenu mnohočlenem  

- dosazování čísel, hodnot do výrazů  

- vytýkání ve výrazech  

- rozklad výrazů pomocí vzorců  

- krácení a rozšiřování lomených výrazů, 

slučování a rozšiřování lomených 

výrazů  

- násobení a dělení lomených výrazů  

- procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory  

  

- ze zadaných hodnot sestaví graf lineární 

funkce a stanoví definiční obor i obor 

funkčních hodnot  

- řeší lineární rovnice a nerovnice  

- řeší soustavy lineárních rovnic a 

nerovnic  

- řeší slovní úlohy pomocí lineárních 
rovnic a nerovnic  

- rozhodne, zda-li výsledek řešení 

lineární rovnice či nerovnice je správný  

4. Lineární funkce, lineární rovnice a 

nerovnice, soustavy lineárních 

rovnic  

- lineární funkce, definiční obor a obor 

funkčních hodnot, způsoby zadání  

- graf lineární funkce,  

- lineární rovnice a postupy řešení  

- slovní úlohy řešené pomocí lineárních 
rovnic  

- lineární rovnice s absolutní hodnotou - 

lineární nerovnice a způsoby řešení  

- lineární nerovnice s absolutní hodnotou  

- soustavy lineárních rovnic a nerovnic o 

dvou neznámých  

  



76 
Matemat ika  

- graficky znázorní průběh kvadratické 

funkce a stanoví význačné body  

- upraví kvadratickou rovnici na 

anulovaný tvar, řeší ji pomocí 

diskriminantu nebo rozkladem 

kvadratického trojčlenu na součin 

kořenových činitelů  

- upraví kvadratickou nerovnici na 

anulovaný tvar, řeší ji metodou 

nulových bodů  

- provádí  diskusi  k řešitelnosti 

kvadratické  rovnice  vzhledem 

 k danému parametru  

- graficky řeší soustavu lineární a 
kvadratické rovnice pomocí grafů  

těchto funkcí  

- aplikuje řešení kvadratické rovnice na 

vhodné slovní úlohy  

5. Kvadratická  funkce, 

 rovnice  a nerovnice  

- kvadratická funkce a její zavedení  

- graf kvadratické funkce  

- kvadratická rovnice a její základní typy  

- řešení jednotlivých typů kvadratické 

rovnice  

- kvadratická nerovnice a její řešení  

- procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory  

  

- provádí základní početní operace s 

mocninami a odmocninami s celým i 

racionálním exponentem  

- provádí částečné odmocňování  

- určí  odhadem  přibližnou 

 hodnotu druhé odmocniny 

reálného čísla  

při  úpravě  lomených 

 výrazů s odmocninou ve 

jmenovateli aplikuje usměrňování 

zlomků   

6. Mocniny s racionálním exponentem  

- pojem mocniny, exponent přirozený a 

celý  

- pravidla pro počítání s mocninami s 

racionálním exponentem  

- pojem odmocniny a počítání s 

odmocninami  

- usměrňování zlomků  

procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory 

  

 

- určí definiční obor a obor funkčních 

hodnot dané funkce  

- provede analýzu dané funkce a určí její 

základní vlastnosti  

- graficky znázorní průběh funkce  

7. Funkce a jejich vlastnosti  

- opakování o probraných funkcích  

- funkční předpis, definiční obor a obor 

funkčních hodnot funkce  
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- určí vlastnosti exponenciální funkce a 

nakreslí její graf  

- řeší základní typy exponenciálních 

rovnic  

- určí vlastnosti logaritmické funkce a 

nakreslí její graf  

- vyčíslí dekadický logaritmus reálného 

čísla  

- provádí  logaritmování  základní 

početních operací  

- řeší  základní  typy 

 logaritmických rovnic  

- aplikuje  řešení  exponenciálních 

 a logaritmických  rovnic  na 

 řešení slovních úloh   

- vlastnosti funkcí  

- exponenciální funkce a její základní 

vlastnosti, konstrukce grafu  

- logaritmická funkce a její základní 
vlastnosti, konstrukce grafu  

- definice logaritmu  

- výpočty z definice logaritmu  

- dekadický logaritmus a jeho vlastnosti, 

základní typy výpočtů  

- přirozený logaritmus a jeho základní 

vlastnosti a použití  

- exponenciální rovnice a způsoby jejich 

řešení  

- logaritmické rovnice a způsoby jejich 

řešení  

- slovní úlohy řešené pomocí 
exponenciálních a logaritmických 
rovnic  

- procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory  

 

- uvědomí si posloupnost jako zvláštní 

případ funkce  

- určí typ posloupnosti  

- určí posloupnost výčtem prvků, 

vzorcem pro n-tý člen, rekurentním 

vzorcem   

- vyčíslí n-tý člen posloupnosti a součet 

všech členů posloupnosti  

- řeší praktické úlohy s pomocí 

aritmetické nebo geometrické 
posloupnosti  

- provádí praktické výpočty týkající se  

- základů finanční matematiky  

8. Posloupnosti  

- základní vlastnosti posloupností  

- způsoby zadání posloupností  

- posloupnost aritmetická, vlastnosti, 

výpočet členů posloupnosti a jejich 

součet  

- slovní úlohy řešené pomocí aritmetické 

posloupnosti  

- posloupnost geometrická, vlastnosti, 

výpočet členů posloupnosti a jejich 

součet  

- slovní úlohy řešené pomocí 

geometrické posloupnosti  

- limita posloupnosti a její základní 
vlastnosti  

- číselné řady a jejich základní vlastnosti  

- procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory  
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- určí typ úhlu a vyjádří jeho velikost v 

různých jednotkách (deg, rad, grad)  

- vyjádří goniometrické funkce a jejich 

vzájemné vztahy pomocí jednotkové 

kružnice  

- graficky vyjádří a popíše vlastnosti a 

průběh goniometrických funkcí, 

vysvětlí periodicitu  

- vyjádří hodnoty goniometrických 

funkcí významných úhlů pomocí 

druhé odmocniny čísla 2 a 3  

- řeší jednodušší goniometrické rovnice  

- aplikuje sinovu a kosinovu větu na 

řešení obecného trojúhelníka a na 

řešení reálných trigonometrických 

problémů  

9. Goniometrie a trigonometrie  

- orientovaný úhel, oblouková míra, 

jednotková kružnice  

- přehled goniometrických funkcí a jejich 

základních vlastností  

- grafy jednotlivých goniometrických 

funkcí  

- odhady hodnot goniometrických funkcí, 

určování hodnot  

goniometrických funkcí z tabulek a 

pomocí kalkulátoru  

- vztahy mezi goniometrickými funkcemi  

- jednoduché goniometrické rovnice  

- sinová věta a její využití pro výpočet 

obecného trojúhelníka  

- sinova věta a její využití pro výpočet 

obecného trojúhelníka  

- procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory  

  

- vyčíslí hodnoty obsahu v požadovaných 

jednotkách  

- řeší úlohy výpočtu obsahu a obvodu 

základních plošných obrazců  

- řeší úlohy výpočtu obsahu a obvodu 

složených plošných obrazců  

- řeší praktické aplikace výpočtu obsahu 

a obvodu v ukázkových  

technologických postupech  

10. Plošné obrazce a jejich výpočty  

- užití goniometrických funkcí při 

výpočtech plošných obrazců  

- obvody a obsahy plošných obrazců  

- kružnice, kruh, oblouk kružnice, 

kruhová výseč a úseč  

- výpočet složených plošných obrazců  

- procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory  
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- popíše vzájemnou polohu bodů, přímek 

a rovin v prostoru  

- provede řez hranolu nebo jehlanu danou 

rovinou  

- načrtne tvar prostorového tělesa ve 

volném rovnoběžném promítání  

- vyčíslí  hodnoty  objemu v 

požadovaných jednotkách  

- určí povrch a objem základních těles  

- určí povrch a objem složených těles  

- aplikuje výpočet objemu při určení 

hustoty a hmotnosti tělesa  

11. Stereometrie  

- základní pojmy stereometrie  

- vzájemná poloha přímek a rovin  

- vzájemná poloha tří rovin  

- tělesa ve volném rovnoběžném 

promítání   

- odchylky přímek a rovin, kolmost a 

rovnoběžnost  

- řez hranolu a jehlanu rovinou  

- objem a povrch hranolu a válce  

- objem a povrch jehlanu a kužele - 

objem a povrch koule a jejich částí  

- objem a povrch komolých těles (jehlan 

a kužel)  

- objem a povrch toroidu a anuloidu  

- objem a povrch složených těles  

- výpočet hustotu a hmotnost těles  

- procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory  

  

- analyzuje kombinatorickou úlohu a 

zvolí správný způsob řešení  

(permutace, variace, kombinace)  

- počítá s faktoriály a kombinačními čísly  

- jednoduchých náhodných jevů a jevů 

opačných  

- aplikuje kombinační čísla na řešení 

binomické věty  

- provádí aplikaci binomické věty na 

konkrétní příklady  

12. Kombinatorika a pravděpodobnost  

- kombinatorické pravidlo součinu  

- permutace, základní vlastnosti a 

způsoby využití  

- variace, základní vlastnosti a způsoby 

využití  

- kombinace, základní vlastnosti a 

způsoby využití   

- vlastnosti kombinačních čísel  

- výrazy s faktoriálem a jejich úpravy - 

binomická věta a její využití  

- pravděpodobnost náhodného jevu  

  

 - nezávislé jevy a pravděpodobnost 

průniku a sjednocení  

- procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory  
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- určí  souřadnice  bodu  v rovině 

 a prostoru  

- graficky znázorní daný bod v rovině a 
prostoru  

- vyčíslí souřadnice středu úsečky a její 

velikost, určí vzdálenosti bodů v rovině 

a prostoru  

- vysvětlí pojem vektor  

- provádí operace s vektory (součet 

vektorů, násobení vektorů reálným  

číslem, skalární součin vektorů)  

13. Vektorová algebra a analytická 

geometrie lineárních útvarů  

- souřadnice bodu v rovině a v prostoru - 

stanovení střed úsečky, velikosti úsečky 

a vzdálenosti bodů v rovině a v prostoru  

- pojem vektoru a jeho základní 

vlastnosti  

- součet vektorů, součin vektoru a čísla, 

opačný vektor, rozdíl vektorů  

  

 

- řeší analyticky polohové a metrické 

vztahy bodů a přímek  

- aplikuje různá analytická vyjádření 

přímky  

- analyzuje vzájemnou polohu bodu a 

přímky, dvou přímek, bodu a roviny, 

přímky a roviny  

- vektory lineárně závislé a nezávislé  

- úhel dvou vektorů   

- skalární součin vektorů  

- kolmost vektorů  

- rovnice přímky a její základní typy  

- sestavení rovnic přímky  

- přímka a bod  

- vzájemná poloha přímek  

- úhel dvou přímek  

- vzdálenost bodu od přímky  

- vzdálenost dvou rovnoběžek  

- rovnice roviny  

- obecná rovnice roviny a normálový 

vektor  

- vzájemná poloha dvou rovin  

- vzájemná poloha přímky a roviny  

- vzdálenost bodu od roviny  

- vzdálenost rovnoběžných rovin  

- úhel dvou různoběžných rovin  

- procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory  
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- graficky znázorní kuželosečky  

- sestaví rovnice kuželoseček pro dané 

body a popíše jejich vlastnosti  

- rozhodne, zda-li rovnice je rovnicí 

kuželosečky  

- rozhodne, zda daný bod leží na 

kuželosečce  

- analyzuje  vzájemnou  polohu 

kuželoseček a bodů a přímek  

14. Analytická geometrie kuželoseček  

- řez kuželové plochy rovinou, vznik 

kuželoseček  

- rovnice kružnice, základní tvary a 
vlastnosti  

- kružnice a přímka, vzájemná poloha  

- rovnice elipsy, základní tvary a 
vlastnosti  

- elipsa a přímka, vzájemná poloha  

- rovnice hyperboly, základní tvary a 
vlastnosti  

- hyperbola a přímka, vzájemná poloha  

- rovnice paraboly, základní tvary a 
vlastnosti  

- parabola a přímka, vzájemná poloha  

- procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory  

  

- graficky znázorní v Gaussově rovině 

obraz daného komplexního čísla  

- vyčíslí absolutní hodnotu komplexního 

čísla  

- provádí  základní  početní 

 operace s komplexními čísly  

- vyjádří  dané  komplexní  číslo 

v goniometrickém tvaru  

- vyčíslí součin a podíl komplexní číslo v 

goniometrickém tvaru  

- aplikuje Moivreovu větu na konkrétní 

příklady  

- řeší kvadratické rovnice se záporným 
diskriminantem  

-   

15. Číselné obory, komplexní čísla  

- zavedení komplexního čísla, Gaussova 

rovina a obraz komplexního čísla  

- absolutní hodnota komplexního čísla  

- komplexní číslo opačné, ryze 

imaginární a komplexně sdružené  

- slučování komplexních čísel  

- součin a podíl komplexních čísel  

- goniometrický tvar komplexního čísla  

- součin a podíl čísel v goniometrickém 
tvaru  

- Moivreova věta a její užití  

- řešení kvadratické rovnice se záporným 

diskriminantem  

- procvičování a upevňování poznatků, 

písemné práce a jejich rozbory  
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- vysvětlí a popíše jednotlivé oblasti 

středoškolské matematiky  

- při řešení matematického problému 

zvolí vhodný postup řešení a ověří jeho 

správnost  

- aplikuje matematické postupy na 

problémy jiný oborů (fyzika, 

ekonomika, chemie, komunikace apod.)  

- rozumí současným trendům vývoje 

matematiky   

16. Aplikace, prohloubení a upevnění 

znalostí  

- přehled probrané látky během studia  

- rovnice a nerovnice a jejich soustavy - 

kvadratická  funkce,  kvadratická 

rovnice a nerovnice  

- exponenciální a logaritmická funkce a 

rovnice  

- analytická geometrie a její využití v 
praxi  

- goniometrické funkce a výpočet 

pravoúhlého a obecného trojúhelníka  

- matematické zajímavosti a netradiční 

postupy  
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

       ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Vyučovací předmět výrazně přispívá ke kultivaci sociálního vědomí žáků, a tak se spolupodílí na 

odborných kompetencích absolventů tohoto oboru vzdělávání. Směřuje k ovlivňování hodnotové 

orientace žáků tak, aby ve svém osobním životě uplatňovali zásady slušného chování, aby byli 

informovanými a aktivními občany. Učí se kriticky myslet, řešit problémy, zastávat zásady 

a principy demokracie. 

 

Charakteristika učiva 

Poznatky ze sociologie napomáhají k porozumění společnosti a k zařazení žáka do ní. Znalosti 

z politologie a mezinárodních vztahů objasňují podstatu demokratické společnosti, důležitost 

občanské angažovanosti, nezbytnost zapojení ČR do evropských i mimoevropských struktur. Učí 

žáka rozumět politice a lépe se politicky rozhodovat. Témata filozofie učí žáka klást filozofické 

otázky a hledat na ně odpovědi. 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

1. ročník  1. téma 

2. ročník  2. téma 

3. ročník  3. téma 

4. ročník  4. - 5. téma 

 

Strategie výuky 

Výuka předmětu má být pro žáka zajímavá, učitel s žáky řeší praktické otázky. Motivuje je 

k získávání informací z různých informačních zdrojů. Používány jsou i prostředky výpočetní 

techniky. Žáci se učí kritickému hodnocení informací, jejich třídění, výběru a hodnocení. Ve 

výuce budou použity různé aktivizující vyučovací strategie, včetně besed s odborníky. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žák je hodnocen průběžně při ústním zkoušení za dosaženou znalost, za schopnost aplikovat 

teoretické znalosti na konkrétních příkladech, za řešení konkrétních problémů, za schopnost 

kultivovaného, formálně i odborně správného vyjadřování. Žák musí umět diskutovat 

o problému, vhodně argumentovat a svůj názor obhajovat své postoje. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, žít čestně. Cítit potřebu 

občanské aktivity v soudržné společnosti, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její 

zachování a zdokonalování, preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými. 

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

manipulovat.Snažit se v rámci možností kolem sebe vytvářet atraktivní sociálně enviromentální 

prostředí. Uznávat, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej. 

Cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje.Snažit se 

vytvářet   Vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, 

snažit se zanechat po sobě ty pozitivní pro vlastní blízké lidi i širší komunitu. Chtít si klást 

praktické otázky filozofického charakteru a hledat na ně v diskuzi s jinými lidmi i se sebou 

samým odpovědi. 
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Počet hodin celkem: 102+28 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák 

- vysvětlí význam sociologie 

- uvede metody sociologického 

výzkumu 

- interpretuje grafy, schémata s výsledky 

sociologických výzkumů 

- charakterizuje soudobou českou 

společnost a její strukturu 

- popíše funkce kultury 

- dokládá význam vědy, umění pro 

vlastní rozvoj i rozvoj celospolečenský 

- dokládá způsoby ovlivňování 

veřejnosti 

- přistupuje kriticky k informacím 

- hromadných sdělovacích prostředků 

- posuzuje znaky bulváru v médiích 

- vysvětlí příčiny sociální nerovnosti 

- objasní proces sociální mobility a své 

možnosti v ní 

- diskutuje o sociálních problémech 

české společnosti 

- rozpozná projevy genderové nerovnosti 

- hodnotí pozitiva i negativa globalizace 

- uvede příčiny chudoby tzv. třetího 

světa 

- vysvětlí nebezpečí globalizace pro 

unifikaci kultur 

- popíše rozdíl mezi věřícím a ateistou 

- charakterizuje nejvýznamnější světová 

náboženství 

- vysvětlí nebezpečí náboženského 

fundamentalismu a jeho důsledky 

- objasní skryté nebezpečí náboženských 

- sekt 

- posoudí možnosti obrany proti jejich 

působení 

 

1. Sociologie 

- sociologie jako věda 

- předmět sociologie 

- metody sociologického výzkumu 

kultura jako způsob života 

- kultura a její prvky 

- kultura materiální, duchovní 

- člověk jako kulturní bytost - instituce, 

sociální organizace 

- hromadné sdělovací prostředky 

- proměny kultury sociální vztahy a 

sociální struktura 

- sociální rozvrstvení, společenská 

nerovnost, typy stratifikačních systémů 

- sociální mobilita 

- sociální kontrola, systém sankcí 

- sociologické koncepce společnosti 

současné problémy společenského 

života 

- sociální problémy české společnosti – 

- snižování porodnosti a sňatečnosti 

- stárnutí populace 

- netolerance k národnostním menšinám, 

azylantům, genderové problémy 

- nadnárodní sociální problémy 

- globalizace 

- chudoba tzv. třetího světa 

- kulturní relativizace 

- náboženství, víra, ateismus, podoby 

náboženství 

- základní světová náboženství – 

křesťanství, judaismus, islám, 

hinduismus, buddhismus, nová 

náboženská hnutí, sektářství 

- fundamentalismus 

 

- vysvětlí vznik států 

- určí na konkrétních příkladech znaky a 

funkce státu 

- charakterizuje národ, svou národní 

příslušnost 

- rozlišuje demokratické a 

nedemokratické formy vlády 

- přiřazuje konkrétní státy k typům a 

formám státu 

- kriticky přistupuje k informacím 

nabízenými médii 

- využívá vybrané informace pro svůj 

2. Politologie 

- stát a národ 

- teorie vzniku státu 

- stát jeho znaky, funkce, státní 

občanství 

- národ – národní příslušnost, typy a 

formy státu 

- demokracie, diktatura 

- monarchie, republika 

- federace, konfederace, unitární stát 

- právní stát 

- lidská práva v ČR a jejich obhajoba, 
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rozvoj 

- dovede kriticky hodnotit zpravodajství 

a rozpoznat záměry politické reklamy 

rozpozná manipulování 

prostřednictvím médií 

- popíše národnostní složení 

obyvatelstva ČR 

- debatuje o pozitivech i negativech 

multikulturního soužití 

- posoudí jejich přínos majoritní 

společnosti 

- objasní úlohu politických stran, 

politických hnutí 

- vysvětlí na konkrétních příkladech 

politický radikalismus, odliší jej od 

extremismu 

- vysvětlí, co lze nazvat terorismem a co 

je cílem teroristů 

- vysvětlí jejich nepřijatelnost a obranu 

proti nim 

- objasní fungování demokracie v ČR 

- popíše volební systémy v ČR 

- objasní význam voleb a občanské 

angažovanosti 

- vyhledává na konkrétních příkladech 

mediálních textů problémy demokracie 

- uvede příklady občanské aktivity ve 

svém regionu 

- diskutuje o vlastnostech občana 

demokratického státu 

- popíše územní členění českého státu 

- chápe rozdíl mezi výkonem státní 

správy a samosprávy 

porušování, zneužívání 

- práva dětí 

- svobodný přístup k informacím 

- hromadné sdělovací prostředky a jejich 

funkce 

- využití (zneužití) možností médií 

multietnicita ve státě 

- národnostní menšiny na území ČR 

- xenofobie, rasismus, nacionalismus 

- politika a politické subjekty 

- politika, politická participace 

- politické strany, politická hnutí 

- politický radikalismus a extremismus 

- mládež a extremismus 

- ideologie a základní ideologické 

proudy 

- terorismus 

- participace občanů na politickém 

životě 

- formy přímé demokracie – referendum, 

plebiscit, iniciativa, odvolání 

- formy nepřímé demokracie – volby 

- volební systémy 

- volby v ČR – parlamentní, krajské a 

komunální, prezidentské 

- regiony ČR 

- sídlo, obec, oblast, region, okres, kraj 

- venkovská a městská sídla 

- regiony samosprávy – obce, kraje 

- popíše rozčlenění soudobého světa na 

civilizační sféry 

- vyjmenuje oblasti současných 

konfliktů, posoudí jejich podstatu a 

možnosti řešení, perspektivy 

- popíše postavení ČR ve světě i v 

Evropě 

- vysvětlí příčiny integračních a 

dezintegračních procesů 

- popíše významné mezinárodní 

organizace, jejich strukturu a politické 

cíle (OSN, NATO) 

- objasní postavení ČR v mezinárodních 

strukturách 

- diskutuje o povinnostech a závazcích z 

členství vyplývajících 

- posoudí soudobé i dlouhodobější cíle 

EU 

3. Mezinárodní vztahy 

- soudobý svět – velmoci, vyspělé státy, 

rozvojové země a jejich problémy 

- konflikty v soudobém světě suverénní 

státy jako subjekty mezinárodních 

vztahů 

- proces integrace formy mezinárodních 

vztahů – mezistátní dohody a smlouvy, 

mezinárodní organizace, mezinárodní 

kooperace 

- Organizace spojených národů, vznik, 

charakteristika, orgány 

- mezinárodní trestní tribunály 

- mírové síly OSN 

- mezinárodní organizace začleněné do 

systému OSN 

- opatření při ohrožení míru 

- Severoatlantická aliance (NATO), 
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- popíše strukturu a orgány EU, chápe 

vazby mezi nimi 

- posoudí výhody a nevýhody členství 

ČR v EU 

- objasní význam státní suverenity 

- uvede příklady projevů globalizace v 

různých sférách života 

- konkretizuje projevy globalizace v ČR 

- diskutuje o pozitivech i negativech 

globalizace a jejich důsledcích 

 

vznik, charakteristika, orgány 

- další významné mezinárodní 

organizace: WTO, G8, Mezinárodní 

červený kříž, Mezinárodní olympijský 

výbor, OECD, Rada Evropy, Evropský 

soud pro lidská práva, OPEC, ESVO 

- Evropská unie, vznik, principy, cíle, 

orgány EU 

- další rozvoj evropské integrace 

- přidružené členství v EU 

- Schenghenská dohoda 

- ČR v mezinárodních organizacích 

- zahraničně politické cíle ČR 

- ČR v NATO 

- ČR v OSN 

- ČR v EU 

- ČR v dalších mezinárodních 

organizacích. 

- zahraničně politické cíle ČR 

- globální problémy lidstva 

- globalizace – její důsledky, vliv na ČR 

- významné globální problémy 

- vysvětlí obsah etiky jako to, co je 

správné a žádoucí 

- rozumí základním etickým pojmům a 

kategoriím, správně je používá 

- orientuje se v historických přístupech k 

morálním otázkám 

- diskutuje o zásadách slušného a 

odpovědného jednání 

- diskutuje o morální volbě a jejích 

důsledcích 

- rozlišuje mezi mravními a právními 

normami 

- popíše základní hodnoty lidského 

života 

- posoudí na konkrétních situacích etické 

a neetické jednání 

- odůvodní, které morální postoje 

považuje za správné 

- rozpozná manipulaci ze strany druhých 

- rozliší předsudky, rasismus, 

nacionalismus, xenofobii 

- posoudí specifika jiného člověka, 

národnosti, jiné generace a jejich 

přínos současnému světu 

- vysvětlí důležitost strategie „trvale 

udržitelného rozvoje“ pro zachování 

životního prostředí 

- popíše projevy ekologického chování v 

běžném životě 

4. Etika 

- etika jako věda 

- základní etické pojmy: mrav, morálka, 

etika 

- předmět etiky, kořeny naší etiky 

- antická etika ctnosti 

- křesťanská etika 

- utilitarismus a pragmatismus 

- vývojové směry současné etiky 

základní etické kategorie 

- dobro a zlo 

- svoboda, mravní jednání, odpovědnost, 

kolektivní vina 

- svědomí, mínění druhých 

- mravní zákon, morální volba 

- lidská důstojnost a základní lidská 

práva, praktická a sociální etika 

- smysl života 

- přátelství a láska 

- manželství a rodina 

- etika v lidských vztazích, tolerance, 

předsudky, rasismus, nacionalismus, 

xenofobie 

- problém závislostí 

- generační vztahy jako etický problém 

- etika v kritických fázích života, 

euthanázie 

- etika a ekologie 

- etika a ekonomika 
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- objasní význam lidské práce jako 

kladné hodnoty v životě člověka 

- posoudí vliv nezaměstnanosti na 

jedince i společnost 

- vysvětlí etický kodex pracovníka 

veřejné správy 

- posoudí politickou kulturu lidí a 

politické reprezentace na konkrétních 

příkladech 

- doloží způsoby ovlivňování veřejnosti 

sdělovacími prostředky doma i ve světě 

- etika práce, étos povolání pracovníka 

veřejné správy 

- etika a politika, mír, mezinárodní 

vztahy 

- etika v době globalizace 

 

- ovládá vybraný pojmový filozofický 

aparát a správně jej používá 

- hledá souvislosti mezi úrovní poznání, 

společenským děním a řešením 

filozofických otázek 

- popíše význam filozofie pro orientaci 

člověka ve složitém světě 

- orientuje se ve filozofických 

disciplínách 

- diskutuje o základních filozofických 

problémech 

- hodnotí odlišné přístupy jednotlivých 

filozofů nebo filozofických směrů k 

problémům 

- klade si filozofické otázky týkající se 

životní praxe 

- diskutuje o řešení pohledu na svět 

jednotlivými filozofy 

- pracuje s filozofickým textem, který 

dovede vysvětlit 

- obhajuje přiměřeným způsobem své 

názory 

- formuluje srozumitelně a jednoznačně 

svá stanoviska 

 

5. Filozofie 

- vznik filozofie a její význam v životě 

člověka 

- předfilozofický postoj člověka ke 

světu, mýtus 

- teoretický postoj člověka ke světu, 

filozofie, základní filozofické 

problémy a přístupy k nim 

- bytí, ontologie 

- poznání, gnozeologie 

- pochybování, skepse 

- kriticismus 

- dogmatismus 

- smysl filozofie při řešení životních 

situací, filozofické disciplíny 

- ontologie, gnozeologie, etika, 

filozofická antropologie, dějiny 

filozofie 

- antická filozofie: míléťané, 

pythagorovci, eleaté, mladší fyzikové, 

atomisté, sofisté, Sokratés, Platón, 

Aristoteles, stoicismus, epikureismus, 

skepticismus 

- středověká filozofie: patristika – 

Aurelius Augustinus, scholastika – 

Tomáš Akvinský 

- renesanční filozofie: G. Bruno, G. 

Galilei, F. Bacon, J.A. Komenský 

- novověká filozofie do 19.století: 

racionalismus – R. Descartes, B. 

Spinoza, G. W. Leibnitz, empirismus – 

J. Locke, G. Berkeley, D. Hume, I. 

Kant, J. G. Fichte, G.W.F.Hegel 

- filozofie 19. a 20. století: pozitivismus 

– L. Feuerbach, marxismus – K. Marx, 

iracionalismus – A. Schopenhauer, F. 

Nietzsche, S. Kierkegaard, filozofie 

života – H. Bergson, pragmatismus - J. 

Dewey, fenomenologie – E. Husserl, 

existencialismus – J. P. Sartre, A. 
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Camus, hermeneutika, strukturalismus, 

neopozitivismus, postmodernismus 

- česká filozofie: T.G. Masaryk, J. 

Patočka, E. Kohák, V. Bělohradský 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

       ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Cílem výuky základů přírodních věd v části chemie je seznámení s vybranými poznatky 

o chemických sloučeninách a vztahu mezi jejich strukturou a vlastnostmi, které významně 

ovlivňují jejich využití. 

Celek chemie umožňuje v prvním ročníku seznámení se základními pojmy a reakcemi 

chemických látek ve vztahu k názvosloví a struktuře sloučenin. Žák je veden k využívání 

chemických veličin, jednotek, jednoduchých rovnic zpravidla na praktických úkolech z denního 

života. Je seznamován s využitím základních chemických látek v domácnosti a průmyslu, v té 

souvislosti je poučen o bezpečnosti a vlivu chemických látek na živé organismy. Seznamuje se 

s chemickými látkami a pravidly bezpečnosti práce při práci a zásadami první pomoci, 

s chemickými látkami také pracuje v laboratorních cvičeních. O chemických látkách umí zjistit 

základní informace a některé dokáže vhodně použít. Část základy geologie nevede jen 

k pochopení přírodních jevů ale i k poznání souvislosti mezi vznikem a výskytem anorganických 

přírodnin a geologickými ději v minulosti Země, vede k vytvoření žádoucího vztahu 

k přírodnímu prostředí v okolí bydliště. S vytvářením pojmové struktury se rozšiřuje i estetické 

vnímání a vztah k neživé přírodě. Je důležité, aby žák pochopil závislost vlastností a praktického 

využití přírodnin na jejich vnitřní stavbě. Vytváří se návyk dodržovat zásady trvale udržitelného 

rozvoje a ochrany přírodních zdrojů v profesním i osobním životě. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo v prvním ročníku je rozděleno do šesti tematických celků. Chemická část se vyučuje 

v rozsahu 2 hod. týdně. Jsou zařazována laboratorní cvičení. Tematické celky tvoří obecná, 

anorganická, organická chemie a biochemie. Obecná chemie: učivo se věnuje posuzování 

vlastností látek v závislosti na složení atomu a molekul. Pozornost je věnována chemické 

symbolice, vzorcům i názvům látek. Důraz je kladen na směsi, jejích třídění, oddělování složek 

a tvorbu roztoků. Od stavby atomu se navazuje na vznik chemické vazby, žáci poznávají 

základní stechiometrické zákony a uplatňují výpočty z chemických rovnic.  

Celek anorganická chemie zahrnuje seznámení s některými vybranými chemickými prvky, jejich 

sloučeninami, názvoslovím i vlastnostmi, např. toxicitou i způsoby ochrany člověka a přírody 

před jejími negativními účinky. 

Organická chemie žáky uvádí do podstaty vzniku organických sloučenin, žák se seznamuje 

s běžnými organickými látkami, výrobou, využitím a vlivem na zdraví člověka a životní 

prostředí. 

Biochemie poskytuje informace o chemických procesech v živých tělech, vznikajících 

sloučeninách, jejich významu pro zdraví člověka a vzájemném vlivu v životním prostředí. 
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Fyzika je celek učiva v předmětu základy přírodních věd doplňující vedle matematiky důležité 

poznatky souvisejícími s různými formami projevů hmoty v prostředí. Je náplní  učiva 

2. ročníku. 

Třetí celek základy geologie umožňuje poznat metody zkoumání neživé přírody a závislost 

vlastností, vnitřní stavby a struktury neživých přírodnin vytvářejících životní prostředí. 

Celek biologie doplňuje poznatky o podstatě života v přírodě, uspořádání života a jeho vývoji do 

současné úrovně. Je to učivo o obecných zákonitostech živých soustav. 

Část biologie člověka je celek zabývající se nejen lidským zdravím, orgánovými soustavami 

a jejich funkcemi ale i genetikou, výživou, zdravým životním stylem a ochranou života.  

Ekologická problematika prolíná jako průřezové téma všechny části a dotýká se několika 

předmětů, ale ve čtvrtém ročníku v celku ekologie celkově shrnuje informace o stavu životního 

prostředí a možnostech řešení ekologických problémů. Žák si dokáže uvědomit základní 

ekologické souvislosti, problémy a nebezpečí a zákonitosti vztahů mezi živou a neživou 

přírodou. Do učiva je zahrnut základní legislativní přehled právních předpisů zabývajících se 

ochranou životního prostředí. 

Učivo poskytuje dostatek podnětů k tomu, jak ekologické problémy řešit na regionální úrovni 

v každodenním životě a práci pracovníka veřejné správy. 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

1. ročník   1. –  5. téma  A  Chemie 

2. ročník   6. – 13. téma  B   Fyzika 

3. ročník 14. – 16. téma  C   Základy geologie, biologie a biologie člověka 

4. ročník 17. – 20. téma  D   Ekologie (možné půlení na skupinu Př/Pr) 

 

Strategie výuky 

Je využívána metoda výkladu prokládaná některými vhodnými demonstračními pokusy i jejich 

projekcemi. Využíváme diskuse, metody pozorování při společných a samostatných cvičeních 

a pracích v terénu i odborných učebnách. Zařazujeme interpretované samostatné vhodně 

zpracované referáty žáků s přípravou na zadaná témata z různých informačních zdrojů. Je 

žádoucí výuku prokládat odbornými exkurzemi, besedami a tematickými výstavami. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žák je hodnocen průběžně, využíváme ústní prezentace nabytých vědomostí a výsledků 

orientačních krátkých úloh, diskusí, laboratorních prací i samostatné práce žáků. Hodnocena je 

dosažená úroveň dovedností a znalostí, aktivity a vyjadřování odbornými výrazy při písemném 

a ústním projevu. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

V průběhu studia se rozvíjí komunikativní kompetence, důraz je kladen na kompetenci k řešení 

problémů a to v praktických cvičeních a problémových úlohách.  

Předmět výrazně směřuje k rozvoji kompetence k učení a to zvláště při naplňování obsahu 

nových přírodovědných pojmů. Seminární práce jsou formou pro rozvoj kompetence pracovní, 

kdy je žák v mimo vyučovací dobu veden k samostatné činnosti při sestavování sbírek nerostů 

a hornin. Žák se seznamuje s nejrůznějšími profesemi a to nejen při exkurzích z důvodu naplnění 

jeho představy o budoucí profesi.  

Průřezové téma člověk a životní prostředí souvisí s náplní studia oboru napříč všemi předměty. 

Téma je realizováno v zejména v učivu s ekologickou tématikou, ale také v základech biologie 

a geologie, prolíná také chemií, zejména v učivu o manipulaci s nebezpečnými látkami. Téma je 

doplněno praktickými laboratorními cvičeními, exkurzemi a terénními cvičeními v přírodě.  



92 
Základy př í rodních  věd  

Počet hodin celkem: 170+28 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

 část A: Chemie  

Žák 

- rozlišuje pojmy, těleso, chemická látka a 

porovná fyz. chem. vlastnosti látek 

- rozliší atom, iont, izotop, nuklid.  

- vysvětlí vztah struktury el. obalu, vzniku 

chemické vazby a charakterizuje typy 

chem. vazeb  

- rozlišuje prvek, sloučeninu a vybrané 

názvy a značky, zapíše vzorec a název 

sloučeniny  

- používá oxidační číslo při jejich 

odvozování 

- uvede zákonitosti vyplývající 

z periodické soustavy 

- rozliší obecné vlastnosti kovů, nekovů 

- rozliší metody dělení směsí a uvede 

příklady z praxe 

- uvědomuje si vztah látkové množství – 

molární hmotnost 

- vyjádří složení roztoků dvěma způsoby, 

připraví roztok o dané koncentraci 

- vysvětlí podstatu chemické reakce a 

faktory ovlivňující její průběh 

- zapíše jí a vyčíslí 

- rozliší základní druhy chemických 

reakcí 

1. Obecná chemie 

- ověření znalostí ze základní školy 

- rozdělení chemických látek a 

vlastnosti látek 

- stavba atomu, molekul, chemická 

vazba 

- chemické prvky a sloučeniny, 

symboly, značky názvy, oxidační 

čísla, jednoduché vzorce 

- směsi heterogenní, homogenní a 

koloidní, chemicky čisté látky 

- oddělování složek směsí 

- roztoky a jejich koncentrace 

- látkové množství, molární hmotnost 

- chemická symbolika a názvosloví 

- chemické rovnice 

- základní výpočty v chemii 

- periodická soustava prvků 

- základní druhy chemických reakcí 

 

- na příkladu chemických prvků vysvětlí 

vlastnosti chemických látek 

- utvoří chemický vzorec a název 

anorganické sloučeniny 

- popíše  využití prvků a anorganické 

sloučeniny v odborné  praxi a v životě 

- posoudí jejich vliv na životní prostředí  a 

zdraví 

- využije znalost chemických reakcí 

v chemické analýze 

- používá chemické názvosloví 

2. Anorganická chemie: 

- vlastnosti chemických látek 

- základní názvosloví anorganických 

sloučenin, oxidy, kyseliny, hydroxidy 

a soli 

- přehled vybraných prvků (H, O, N, C, 

S, P, F, Cl, Br, I, Na, K, Mg, Fe, Al, 

Sn, Pb, Cu) a jejich některých 

sloučenin 

- příklad využití anorganických látek v 

praktickém životě 

 

- dokáže vysvětlit souvislost vazebných 

vlastností uhlíku, počtu a vlastností 

organických sloučenin 

- charakterizuje vybrané skupiny 

uhlovodíků, jejich deriváty a sestaví 

jejich chemický vzorec a název 

- dokáže využít a vysvětlit vlastnosti 

organických sloučenin v odborné praxi a 

v životě člověka na příkladě vybraných 

organických látek 

- posoudí jejich vliv na zdraví a životní 

3. Organická chemie 

- vlastnosti atomu uhlíku 

- klasifikace a názvosloví organických 

sloučenin 

- deriváty uhlovodíků a názvosloví, 

vlastnosti 

- (halogenderiváty, alkoholy, fenoly, 

aldehydy, ketony, karboxylové 

kyseliny) 

- plasty, rozdělení a využití 
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prostředí - využití organických sloučenin v 

životě člověka a odborné praxi 

- ropa a její zpracování 

- charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny 

- uvede složení, výskyt a význam 

nejdůležitějších přírodních látek: 

sacharidy, lipidy, bílkoviny, vitamíny 

- objasní význam enzymů hormonů 

- popíše význam nukleových kyselin 

- vysvětlí podstatu biochemických dějů  

na příkladě metabolismu člověka 

- zhodnotí princip a význam dýchání a 

fotosyntézy 

- uvede příklad užití vybrané 

biotechnologie v průmyslu a domácnosti 

- objasní proces lihového, octového, 

mléčného kvašení 

- objasní význam biotechnologií pro 

výrobu léčiv a likvidaci odpadů 

4. Biochemie 

- chemické složení živých organismů 

- význam přírodních látek-sacharidů,  

lipidů a bílkovin 

- biokatalyzátory (vitamíny, enzymy, 

hormony) 

- nukleové kyseliny 

- biochemické děje – základní 

metabolismus v živém těle 

- využití biotechnologií 

 

 

- praktické zvládne laboratorní práce při  

nácviku laboratorních technik, měření 

objemů, hmotnosti, teplot, pH 

- prakticky si ověří  vědomostí při 

experimentech v laboratoři a v terénu 

- sestaví sbírku 10 nerostů a hornin, 

herbář s 15 určenými položkami  

5. Prohloubení a upevnění učiva a 

laboratorní práce a společná 

exkurze do hornického dolu nebo 

chemicky zaměřené výroby. 

 

 část B: Fyzika  

- charakterizuje jednotlivé oddíly fyziky 
6. Rozdělení fyziky                                               

 

- používá soustavu SI jednotek určených 

fyzikálních veličin 

- užívá přepočet mezi SI jednotkami a 

odvozenými jednotkami  

7. Soustava SI jednotek                                                                                                                     
 

- rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché 

úlohy 

- určí síly působící na těleso 

- vypočítá mechanickou práci a výkon 

- vypočítá energii tělesa 

- určí výslednici sil působících na těleso 

- aplikuje Pascalův zákon při řešení úloh 

- aplikuje Archimédův zákon 

- vysvětlí změny tlaku v proudící kapalině 

 

8. Mechanika       

- kinematika (pohyb rovnoměrný, 

rovnoměrně zrychlený, volný pád 

rovnoměrný pohyb po kružnici)  

- dynamika (Newtonovy pohybové 

zákony)  

- mechanická práce, výkon, energie    

- mechanika tuhého tělesa  

- mechanika tekutin             

 

- umí   vyjádřit   teplotu   v termodynamické 

stupnici 

- popíše vlastnosti látek  z hlediska jejich 

částicové stavby 

- vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek 

v přírodě a její užití v technické praxi 

- řeší jednoduché příklady tepelné výměny 

9. Termika      

- kinetická teorie látek 

- teplo a teplota   

- teplotní roztažnost  

- struktura látek, přeměny skupenství            
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- popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a technické praxi 

- popíše elektrické pole z hlediska jeho 

působení na jednotkový kladný náboj 

- řeší úkoly s elektrickými obvody pomocí 

Ohmova zákona 

- popíše princip vzniku polovodičů typu P a 

N a jejich užití 

- popíše vznik eklektického proudu vlivem 

indukce 

- popíše vznik generování střídavých proudů 

- popíše využití střídavých proudů 

v energetice 

10. Elektřina a magnetismus     

- elektrický náboj (náboj tělesa, 

elektrická síla, elektrické pole)  

- elektrický proud v látkách (vznik, 

zákony, polovodiče)  

- magnetické pole (magnetické pole 

vodiče, elektromagnetická indukce)  

- střídavý proud (vznik, přenos 

elektrické energie střídavým 

proudem) 

 

 

- rozliší základní druhy mechanického 

vlnění 

- popíše způsoby šíření mechanického 

vlnění 

- charakterizuje  základní   vlastnosti zvuku 

- dovede vyjmenovat negativní vlivy zvuku 

a zná způsoby ochrany 

- dovede vyjmenovat světelné jevy na 

rozhraní prostředí 

- vysvětlí funkci lidského oka a korekci 

jeho vad 

- popíše různé druhy elektromagnetického 

záření a jeho význam 

11. Vlnění a optika 

-  mechanické kmitání a vlnění 

(kmitavý pohyb, vlnění a jeho šíření v 

prostoru)  

- zvukové vlnění (vlastnosti zvuku a 

jeho šíření, ultrazvuk, infrazvuk)  

- světlo a jeho šíření (rychlost světla, 

jevy na rozhraní prostředí, vlnové 

vlastnosti světla)  

- geometrická optika (zrcadla, čočky, 

oko)  

- elektromagnetické záření (druhy 

elektromagnetického záření, jeho 

spektrum)    

 

- popíše strukturu elektronového obalu 

- popíše stavbu jádra atomu 

- vysvětlí podstatu radioaktivity 

- popíše princip získávání energie 

- v jaderném reaktoru 

- popíše způsoby ochrany před jaderným 

zářením 

12. Fyzika atomu 

- elektronový obal atomu (model 

atomu, atom jako zdroj 

elektromagnetického záření, laser)  

- stavba jádra atomu    

 

- charakterizuje objekty ve sluneční 

soustavě 

- dovede popsat zákonitosti oběhu planet 

vyplývající z Keplerova zákona 

- zná příklady základních typů hvězd 

13. Vesmír      

- sluneční soustava (Slunce, planety a 

jejich pohyb, komety)  

- hvězdy a galaxie 

 

 
část C: Základy geologie, biologie a 

biologie člověka 

 

- obsahově charakterizuje předmět 

zkoumání geologických přírodních věd 

- objasní názory na vznik a vývoj vesmíru 

a země 

- porovná strukturu a složení zemských 

sfér 

- objasní energetickou bilanci země jako 

příčinu geologických dějů 

- vysvětlí názory na vznik a vývoj života 

14. Základy geologických věd  

- členění přírodních a biologických 

věd, strukturování poznatků ze Z, F, 

CH, M 

- teorie vzniku sluneční soustavy a 

planetárního systému 

- úvod do geologie a stavba Země, 

geosfér a planet sluneční soustavy 
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ve vesmíru 

- objasní příčiny rozmanitosti druhů na 

zemi 

- zdůvodní vznik fosilií a jejich význam 

při určování stáří hornin 

- vysvětlí rozdíly  mezi vybranými 

nerosty i horninami podle jejich vzniku 

- vybrané vzorky dokáže rozpoznat, určí 

jejich význam pro člověka 

hospodářského, estetického a 

ochranářského hlediska 

- dovede vysvětlit příčiny vzniku 

geomorfologických tvarů a význam pro 

přírodu v krajině, člověka, stavebnictví a 

průmysl na konkrétních případech 

v terénu 

- zná pojem půdní profil 

- orientuje se v geologické mapě 

- zhodnotí využitelnost různých druhů vod 

z hlediska jejich účelného využití a 

ochrany 

- posoudí geologickou činnost člověka 

z hlediska dopadu na životní prostředí 

význam i ekologickou účinnost těžby a 

ukládání odpadů 

- vliv vnějších a vnitřních sil na 

utváření Země a její životní prostředí  

- stratigrafie vývoje Země a související 

petrografická a paleontologická 

dokumentace ér a period 

- fylogenetické pojetí   

- úvod do petrografie a nejdůležitější 

horniny  

- úvod do mineralogie a F, Ch 

vlastnosti nerostů a význam pro 

člověka 

- úvod do regionální a užité geologie 

- úvod do historické geologie a 

paleontologie dokládající vznik, vývoj 

a podmínky života na Zemi 

- opakování, rezerva, exkurze v terénu 

- rozlišuje biologické obory 

- vyjádří základní vlastnosti živých 

soustav 

- charakterizuje druhy vývoje na planetě 

- popíše souvislost mezi autotrofní a 

heterotrofní výživou 

- popíše buňku, její funkce a stavbu 

- rozliší buňku prokaryotickou a 

eukaryotickou, rostlinou a živočišnou, 

její rozmnožování 

- uvede základní skupiny organismů a 

porovná jejich morfologii 

z fylogenetického hlediska na příkladu 

vybraných druhů 

- objasní význam genetiky, dědičnosti, 

reprodukce v ontogenezi a proměnlivosti 

pro evoluci druhů 

15. Základy biologických věd 

- vlastnosti živých organismů 

- buňka, stavba, funkce, metabolismus, 

život 

- organismy, vlastnosti společné, 

fylogenetické a charakteristika 

vybraných zástupců 

- reprodukce, dědičnost a proměnlivost 

- teorie evoluce druhů a vliv životního 

prostředí 

 

 

- popíše základní anatomickou stavbu 

lidského těla pojmenuje a vysvětlí 

funkci tkání, orgánů a orgánových 

soustav 

- uvede příklady bakteriálních, virových a 

jiných onemocnění a možnosti prevence 

- vysvětlí význam zdravé výživy a uvede 

principy zdravého životního stylu 

- podle schématu popíše evoluci člověka 

16. Biologie člověka 

- buňka, tkáň, orgán 

- kosterní a svalová soustava a její 

onemocnění 

- oběhová soustava a imunita 

- dýchací soustava, hygiena a 

onemocnění 

- trávicí soustava, metabolismus a 

zdraví 
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- charakterizuje individuální vývoj 

člověka a posoudí jeho ovlivnění 

pozitivním i negativním směrem 

- využívá znalost genetických zákonitostí 

k pochopení rozmanitosti života 

- popíše možnosti využití genetiky 

v běžném životě 

- vylučovací a kožní soustava -

termoregulace 

- řídící systémy a zpětná vazba 

(nervové a hormonální systémy) 

onemocnění 

- smyslová ústrojí a zdraví 

- rozmnožovací soustava, ontogeneze 

člověka a zdraví, antikoncepce 

- opakování a upevňování učiva, 

rezerva, laboratorní práce 

 část D: Základy obecné  ekologie  

- používá správné základní ekologické 

pojmy 

- objasní základní ekologické vztahy, 

látkové a energetické toky mezi 

abiotickými a biotickými podmínkami 

- popíše příklady pozitivního i 

negativního působení živočišných a 

rostlinných druhů na člověka 

- posoudí prostorové a potravní 

požadavky organizmů 

- posoudí význam rostlin a živočichů 

v přírodě a v různých odvětvích lidské 

činnosti, zhodnotí jejich ekologické 

nároky na ekosystém 

- zhodnotí problematiku ohrožených 

živočišných a rostlinných druhů a 

posoudí možnosti jejich ochrany jejich 

ekosystémů 

17. Základní ekologické pojmy a 

zákony 

- abiotické a biotické podmínky 

prostředí 

- oběh látek a energie v přírodě 

- vztahy organismu a prostředí 

- biotop, nika, lokalita 

- vztahy mezi organismy jedinec, druh, 

populace, společenstvo 

- výživa a potravní vztahy v prostředí 

(potravní řetězce, pyramida..) 

- stavba, funkce a typy ekosystému 

- typy krajiny 

 

- posoudí přírodní zdroje surovin a 

energie z hlediska jejich využívání a 

obnovitelnosti, seznámí se s technologií 

úpravy vody 

- analyzuje historii vzájemného 

ovlivňování člověka a přírody 

- vyjmenuje globální problémy životní 

prostředí včetně jejich důsledků pro 

člověka a zemi 

- zhodnotí pozitivní a negativní působení 

člověka na složky životní prostředí a 

navrhne možnosti řešení 

enviromentálního problému 

- rozdělí druhy odpadů, vysvětlí význam a 

možnosti recyklace druhotných surovin 

18. Člověk a životní prostředí 

- přírodní zdroje energie a surovin 

- člověk a vývoj vztahu k přírodě 

- vliv činnosti člověka na biosféru 

- dopady činnosti člověka na životní 

prostředí 

- globální problémy životního prostředí 

- odpady - vznik, třídění a recyklace, 

likvidace 

 

 

 

- charakterizuje různé typy krajiny 

využívané člověkem, uvede 

krajinotvorné prvky podporující stabilitu 

krajiny 

- vyjmenuje nástroje společnosti na 

ochranu životního prostředí z globálního 

pohledu a na území ČR 

19. Ochrana přírody a krajiny v ČR 

- ekologie krajiny, typy a stabilita 

- nástroje společnosti na ochranu ŽP, 

zákony a instituce OŽP 

- chráněná území ČR 

- odpovědnost jedince za ochranu 

přírody a životní prostředí 
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- uvede příklady chráněných území ve 

světě, v ČR a v regionu 

- vysvětlí princip trvale udržitelného 

rozvoje 

- zdůvodní zodpovědnost každého 

člověka za ochranu přírody a životního 

prostředí 

20. Zásady udržitelného rozvoje 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

DĚJEPIS 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Dějepis na odborných školách je součástí společenskovědního vzdělávání. Pomáhá při 

začleňování žáka do společnosti a připravuje ho na aktivní občanský život v demokratické 

společnosti. Systematizuje různorodé historické informace, učí žáka na základě znalostí historie 

hlouběji porozumět současnosti a světu, v němž žije, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky 

a samostatně myslet, nenechat se manipulovat. Vede žáka k aktivitě ve společenském dění, ke 

slušnému a odpovědnému jednání, ke kritické toleranci názorů. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je rozděleno do dvou ročníků. V prvním a druhém ročníku se vyučuje po dvou hodinách 

týdně. Učivo je tvořeno výběrem ze světových a českých dějin. Chronologická cesta výběru 

učiva je zachována. Posíleny jsou dějiny moderní doby, protože dějiny konce 19. století a dějiny 

20. století jsou nejvýznamnějším obdobím pro pochopení současnosti. 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

1. ročník  1.  –    6. téma 

2. ročník  7.  –  11. téma 

 

Strategie výuky 

Výuka dějepisu je pro žáka zajímavá a stimulující, rozvíjí jeho intelektové a komunikativní 

schopnosti, ovlivňuje jeho hodnotovou orientaci. Předmět výrazně podporuje funkční gramotnost 

žáků, a to systematickou prací s texty různého druhu (verbálními, ikonickými i kombinovanými). 

Učivo je rozvrženo dle stoupající obtížnosti a časové návaznosti, vychází ze znalostí žáka 

získaných na základní škole. Žák v průběhu studia navštíví muzejní expozici, archiv, výstavy. 

Učitel bude vycházet z místních podmínek, uplatní znalost regionu. Výuka přispívá k rozvoji 

komunikativních dovedností, užívání historické terminologie, k chápání hodnoty historických 

a kulturních památek. 

 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni především podle hloubky porozumění učivu, podle schopností poznatky 

aplikovat při řešení problémů, pracovat s texty různého charakteru, podle schopností kriticky 

myslet a debatovat o historické problematice. Stěžejním ukazatelem dosažených výsledků bude 

ústní zkoušení minimálně 1x za pololetí, které by mělo dokázat kultivovanou úroveň ústního 
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jazykového projevu, schopnost reagovat na zadané problémové situace (spojení historie 

a současnosti). Součástí hodnocení budou i krátké písemné práce orientačního charakteru. Do 

hodnocení bude zahrnuta i známka z ročníkové práce, která bude klasifikována vždy ve druhém 

pololetí. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Předmět přispívá k rozvoji následujících klíčových kompetencí: 

- kritické myšlení a vytváření vlastního úsudku 

- schopnost diskutovat s lidmi, hrdost na tradice a hodnoty národa, aktivní zájem o politické 

a společenské dění 

- kultivované vyjadřování, užívání historických pojmů a odborné terminologie s porozuměním 

rozvoj intelektové a komunikativní kompetence 

- pozitivně je ovlivněna jeho hodnotová orientace 

- předmět se snaží odstranit mýty a předsudky, buduje porozumění sobě samému i lidem, 

a přispívá tak k dobrému soužití občanů v našem státě a solidaritě s lidmi na celém světě
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Počet hodin celkem: 136+0 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák 

- popíše význam historie; objasní smysl 

poznávání minulosti a variabilitu jejích 

výkladů 

- orientuje se v časové přímce 

- vyhledává různé zdroje informací o 

historii 

- objasní hodnotu historických a 

kulturních památek 

1. Základní pojmy, periodizace, 

prameny 

- periodizace dějin 

- význam historie a prameny 

- historické vědy a pomocné vědy 

historické 

- pravěk a jeho kulturní přínos 

- syntéza poznatků 

 

- hodnotí význam rozvoje starověkých 

států 

z hlediska historického a politického 

- orientuje se v kulturních a politických 

dějinách daných oblastí 

- uvede příklady kulturního přínosu 

starověkých civilizací 

- pozná rozdíly mezi demokratickými a 

nedemokratickými způsoby vlády 

- porovnává starověký a současný svět 

- objasní příčiny a záminky vybraných 

válečných konfliktů 

- vysvětlí význam osobností v dějinách 

- využívá geografické znalosti 

2. Starověk 

- periodizace 

- obecné znaky staroorientálních států 

- kulturní přínos – Indie, Čína, Egypt, 

Mezopotámie 

- starověké Řecko – kultura, politický 

vývoj, řecké polis, Atény, Sparta 

- starověký Řím - kulturní a politický 

přínos 

- syntéza poznatků 

 

- hodnotí význam raně středověkých států 

- objasní příčiny a záminky vybraných 

válečných konfliktů 

- využívá geografické znalosti 

- vysvětlí postavení českého státu v 

evropských dějinách 

- orientuje se v kulturních a politických 

dějinách daných oblastí 

- orientuje se v rozdílném vývoji 

evropských kulturních okruhů 

3. Raný středověk 

- vznik raně středověkých států 

- křesťanství 

- vznik západoevropských států 

- počátky českého státu 

- syntéza poznatků 

 

- popíše všední život lidí v různých 

historických podmínkách 

- diskutuje o vybraných politických 

problémech daného historického 

období a možnostech jejich řešení 

- charakterizuje obecně středověk, jeho 

kulturu, vysvětlí počátek a rozvoj 

české státnosti ve středověku 

4. Vrcholný středověk 

- vesnická kolonizace 

- středověká města 

- společnost, školství a vzdělanost 

- křížové výpravy 

- vývoj v západní a východní Evropě 

- Český stát za Přemyslovců 

- syntéza poznatků 

 

- kriticky hodnotí omyly v politických 

- dějinách 

- popíše význam osobnosti v tomto období 

- dějin 

- charakterizuje středověk z hlediska 

- hospodářského, politického a 

kulturního rozvoje 

5. Pozdní středověk 

- stoletá válka 

- vláda Lucemburků 

- husitství 

- vláda Jagellonců 

- syntéza a procvičování poznatků 
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- dovede časově zařadit stěžejní historické 

- události a procesy 

- diskutuje o vybraných politických 

- problémech daného období a 

možnostech jejich řešení 

- vysvětlí nerovnoměrný vývoj ve světě 

- objasní význam svobody člověka a 

lidských práv 

- je schopen systematizovat historické 

informace 

- uvědomuje si význam národní a státní 

příslušnosti 

- pracuje s mapou a historickými prameny 

- objasní hodnotu historických a 

kulturních památek 

- zastává praktické postoje při ochraně 

kulturních památek 

- uvede příklady evropských integračních 

procesů a jejich problémy v historii i v 

současnosti 

- vyvozuje logické závěry z předložených 

informací 

- popíše vybrané způsoby vlády systémy 

vlád 

- vysvětlí příčiny a důsledky důležitých 

událostí dané doby 

- doloží role osobností v dějinách  

- správně používá historickou 

terminologii 

- systematizuje historické informace 

- objasní pojem modernizace společnosti 

6. Novověk 

- humanismus a renesance 

- zámořské objevy 

- reformace a protireformace 

- české země za vlády Habsburků 

- třicetiletá válka 

- Evropa po třicetileté válce 

- osvícenský absolutismus 

- v habsburské monarchii 

- Velká francouzská revoluce 

- Napoleonské války 

- průmyslové revoluce 

- habsburská monarchie 

- revoluce 1848 - 1849 

- vznik USA 

- občanská válka v USA 

- kolonialismus 

- modernizace společnosti 

- syntéza a procvičení učiva 

 

- dovede časově zařadit stěžejní historické 

události a procesy 

- porovnává specifika dané doby se 

současností 

- porovnává rozdíly v politickém, 

ekonomickém a kulturním rozvoji 

jednotlivých států 

- objasní historické kořeny dnešních 

globálních problémů 

- posuzuje kriticky historickou skutečnost 

- objasní pluralitu názorů 

7. Přelom 19. a 20. století 

- kolonialismus 

- Spolek a Dohoda 

- Rusko na počátku 20. století 

- syntéza poznatků 

 

- objasní příčiny a záminky 1.světové 

války a snahu o nové dělené světa 

světovými velmocemi 

- objasní význam ruské revoluce 

- popíše vznik ČSR 

- kriticky zhodnotí a doloží změnu 

v mocenském uspořádání světa 

- popíše dopad 1.světové války na lidi a 

objasní významné změny ve světě po 

8. První světová válka 

- příčiny, záminka, průběh a výsledky 

- ruská revoluce 1917 

- vznik ČSR 

- svět po 1. světové válce 

- syntéza poznatků 
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válce 

- popíše, jakým historickým vývojem 

vznikla dnešní podoba světa 

- objasní vývoj v ČSR v meziválečném 

období a jeho postavení ve světě 

- zařazuje časově myšlenkové směry a 

umělecké styly 

- orientuje se v základních uměleckých 

dílech 

- zhodnotí význam vědy 

- vysvětlí projevy a důsledky světové 

hospodářské krize 

- charakterizuje fašismus, nacismus a 

frankismus, srovná nacistický a 

komunistický totalismus 

- popíše mezinárodní vztahy v době mezi 

dvěma světovými válkami 

- uvědomuje si význam své státní 

příslušnosti a závazky z ní plynoucí 

9. Meziválečné období 

- světová hospodářská krize – cesta 

k nové válce 

- meziválečné období v ČSR – 1. 

republika 

- fašizace státu a 2. republika 

- věda a umění mezi válkami 

- syntéza a procvičení učiva 

 

- objasní cíle válčících stran ve 2. světové 

válce 

- charakterizuje válečné zločiny včetně 

holocaustu 

- objasní uspořádání světa po 2. světové 

válce a důsledky pro Československo 

10. Druhá světová válka 

- příčina a záminka 2. světové války 

- průběh válečných událostí 

- české země a Slovensko v době války 

- válečné zločiny a holocaust 

- zahraniční a domácí odboj v českých 

zemích 

- osvobození 

- charakteristické rysy a bilance 

 

- objasní pojem studená válka, popíše a 

objasní důsledky studené války 

- charakterizuje komunistický režim 

v ČSR v jeho vývoji a souvislostech 

- popíše vývoj ve vyspělých demokraciích 

- popíše vývoj evropské integrace 

- objasní problémy třetího světa 

- vysvětlí rozpad sovětského bloku 

- uvede příklady rozvoje vědy a techniky 

ve 20. století 

- charakterizuje umění 20. století 

11. Svět od roku 1945 po současnost 

- proměny poválečného světa 

- charakteristika politiky východu a 

západu ve světě 

- proměny třetího světa 

- kolonialismus 

- vývoj v poválečném Československu 

a únor 1948 

- 50. léta – nedodržení české ústavnosti 

- 60. léta – proces uvolňování v 

kulturním a politickém životě 

- rok 1968 

- 70. léta – proces normalizace 

- přehled světových událostí 

- 2. poloviny 20. století 

- věda a kultura ve 2. polovině 

- 20. století 

- svět na konci 20. století 

- globální problémy současnosti 

- syntéza poznatků 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

ZEMĚPIS 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Základem předmětu je formovat u žáků geografické myšlení, věnovat pozornost územním 

rozdílům v přírodních podmínkách, historickém vývoji, hospodářství, v osídlení, správním 

rozdělení a ve způsobu života. Má rozvíjet způsobilost zajímat se o příčinu těchto rozdílů 

a hledat mezi nimi vzájemné souvislosti. Žák si má osvojit zásady týmové i samostatné práce, 

získávat a analyzovat informace, pracovat s mapami, literaturou, fotografickým materiálem, 

popřípadě internetem. Dokáže se orientovat v terénu, využívá přístrojů a výpočetní techniky. Žák 

adekvátně reaguje na ekonomické, ekologické, sociální, politické a další společenské problémy. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je prezentováno tak, aby přispívalo k výchově k toleranci a porozumění mezi 

národnostními, náboženskými, rasovými aj. společenstvími lidí, k ekologickému cítění, 

k vlastenectví i k evropskému povědomí. Větší pozornost je věnována Evropě, České republice, 

regionu, ale i samotnému sídlu, v němž se škola nachází. Důležitou součástí jsou i pozorování 

v terénu a geografická exkurze. 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

1. ročník  1.  –   5. téma 

2. ročník  6.  – 12. téma 

 

Strategie výuky 

Výuka předmětu má být zajímavá pro žáky, učitel s žáky řeší praktické otázky ze života 

společnosti a aktuálního dění ve světě. Motivuje je k získávání informací z masových 

sdělovacích prostředků i jiných zdrojů textového a ikonického charakteru a učí je správně se 

v záplavě informací orientovat. Žáci se učí kritickému hodnocení informací, objevování, analýze 

a řešení problémů. Ve výuce budou použity různé aktivizující vyučovací strategie včetně 

geografické exkurze či praktických cvičení v terénu. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žák je hodnocen průběžně v hodinách při ústním zkoušení za dosaženou úroveň znalostí, za 

schopnost aplikovat teoretické znalosti na konkrétních případech, za schopnost kultivovaného, 

formálně i odborně správného vyjadřování. Žák musí umět diskutovat o problému a svůj názor 

obhajovat. Hodnocena je též aktivita při výuce a orientace v současném dění jak v České 

republice, tak i v Evropě a ve světě. Musí umět pracovat s mapami a dalšími informačními 
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zdroji. Hodnotí se také schopnost práce s konkrétními informacemi - vyhledávání zdrojů, jejich 

zhodnocení, zpracování a použití. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Žáci byli vedeni k tomu, aby 

- se vyjadřovali v mluveném i psaném projevu formálně i odborně správně 

- se seznamovali se životem v obci, regionu, republice, Evropě i ve světě 

- si vážili demokratických hodnot a jednali v souladu s nimi 

- byli kriticky tolerantní k lidem rozdílného vyznání, politických názorů, životního způsobu 

- diskutovali o aktuálních problémech, dokázali obhájit přiměřeným způsobem svůj postoj 

- efektivně používali prostředků informačních a komunikačních technologií v běžném 

každodenním životě 

- kriticky hodnotili získané informace, orientovali se v rozdílné informační hodnotě 

- odsuzovali předsudečné jednání, projevy rasismu, intolerance, nacionalismu, xenofobie 

- chápali zásadní význam přírody a životního prostředí pro člověka 

- chránili a cílevědomě zlepšovali životní prostředí ve svém nejbližším okolí 

- se přizpůsobili měnícím se životním i pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávali 
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Počet hodin celkem: 102 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák: 

- se seznámí z organizací hodin, cílem 

aktualit, tématy seminárních prací a 

zásadami jejich vypracovaní 

1. Úvod do předmětu                                                                     

- úvod, organizace hodin  

- aktuality, témata seminárních prací  

- zásady pro vypracování seminárních 

prací      

 

- uvede základní informace o Zemi 

- pozná teorii Sluneční soustavy, vzniku 

a umístění Země ve vesmíru  

 

2. Přírodní obraz Země  

- Sluneční soustava  

- teorie vzniku Země  

- tvar a umístění Země ve vesmíru  

- pohyby Země a jejich důsledky  

 

- popíše vývoj geografie, orientuje se ve 

zdrojích geografických informací a je 

schopen je využít 

- vysvětlí vznik mapy 

- rozlišuje druhy map 

- pracuje s mapou 

- charakterizuje povrch Země 

- rozliší jednotlivé podnebné pásy 

- pozná rozdělení zásob vody na Zemi 

- rozliší vliv působení vnitřních a 

vnějších sil na utváření zemského 

povrchu 

- charakterizuje rozdílnosti jednotlivých 

podnebných pásů 

 

 

3. Znázornění Země na mapách  

- geometrická podstata map 

- obsah map 

- mapování a současné mapy  

- členění zemského povrchu 

- zemská atmosféra 

- proudění vzduchu a podnebné pásy 

Země    

- rozdělení zásob vody na Zemi  

- voda v mořích a oceánech  

- zemská kůra, vývoj zemského povrchu                   

- vliv vnitřních a vnějších sil  

- tvary zemského povrchu  

- půdy 

- rostlinstvo a živočišstvo 

- tropické oblasti  

- vlhké tropy  

- střídavě vlhké tropy 

- pouště tropů a subtropů 

- problémy tropických oblastí 

- subtropy s obdobím zimních dešťů  

- subtropy s obdobím letních dešťů  

- stepi a pouště mírného pásu  

- pás lesů mírných šířek  

- listnaté a smíšené lesy 

- jehličnaté lesy  

- pozměněná tvář mírného pásu  

- subpolární a polární oblasti  

- Arktida  

- Antarktida 

 

- rozliší lidská plemena, národy, jazyky a 

náboženství 

- znázorní rozmístění obyvatelstva 

- rozliší hustotu zalidnění, charakterizuje 

pojem migrace 

4. Člověk na Zemi  

- lidská plemena, národy, jazyky, 

náboženství, sociálně hospodářská 

sféra  

- rozvoj lidské společnosti  

- světová populace  

- územní rozdělení obyvatelstva  
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- vývoj světové populace  

- struktura populace  

- územní pohyb obyvatel  

- venkovská sídla  

- městská sídla  

- struktura měst  

- sídelní systémy  

- jádra a periferie  

- ověřování teoretických zkušeností 

v praxi 

- při práci s mapou využívá kompas a 

busolu 

5. Praktický zeměpis a cvičení v 

přírodě  

- orientace v krajině a praktická 

topografie  

- činnost s mapou a použití busoly  

 

- charakterizuje základní rysy rozmístění  

- světového hospodářství, jeho vývojové 

tendence  

- popíše jednotlivé průmyslové oblasti 

světa, těžbu surovin a energetiku  

- provede rozbor dopravy a služeb v 

jednotlivých regionech 

 

6. Světové hospodářství  

- podmínky pro rozmístění průmyslové 

výroby  

- vývoj hospodářství  

- podmínky pro rozmístění zemědělské 

výroby  

- typy zemědělství  

- průmyslové oblasti světa  

- těžba surovin a energetika  

- zpracovatelský průmysl  

- doprava   

- služby 

 

- se zaměří na aspekty,které ovlivnily 

politické uspořádání světa  

- rozdělí jednotlivé státy světa podle 

stupně rozvoje  

- charakterizuje vývoj politické situace 

ve světě  

- zaměří se na problémové oblasti ve 

světě 

7. Politické uspořádání světa   

- státy podle stupně rozvoje  

- vývoj politické mapy světa  

- problémové oblasti současného světa  

- globalizace  

- mezinárodní politické organizace  

 

 

- provede rozbor působení společnosti a 

krajiny 

- geograficky vyhodnotí globální 

problémy lidstva 

- podle mapy popíše regionální rozvoj 

8. Krajina a životní prostředí  

- interakce člověk – příroda  

- přírodní a civilizační rizika  

- ohrožení ovzduší a vodstva  

- globální problémy společnosti 

- trvale udržitelný rozvoj  

- regionální politika a regionální rozvoj  

 

- ukáže na mapě a charakterizuje 

jednotlivé světadíly 

- rozliší státy v dané oblasti podle 

významu 

- na základě rozboru dat provede srovnání 

jednotlivých světadílů podle různých 

hledisek 

9. Mimoevropské regiony  

- Amerika  

- Afrika  

- Asie 

- Austrálie a Oceánie  

- polární oblasti  

 

- porovná přírodní zóny, oblasti, zdroje 

- podle mapy charakterizuje rozmístění 
10. Evropa   
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obyvatelstva a sídel 

- popíše hospodářské oblasti 

- podle map, tabulek a na základě rozboru 

dat vysvětlí politické rozdělení států 

- přírodní zóny, oblasti, zdroje  

- obyvatelstvo, rozmístění sídel  

- hospodářské oblasti  

- politické rozdělení států Evropy 

- objasní vývoj státu a jeho postavení 

v Evropě 

- určí přírodní oblasti a klima 

- podle mapy popíše rozmístění 

obyvatelstva a sídel 

- lokalizuje jednotlivé regiony 

- komplexně popíše místní region 

- vyhodnotí geografickou polohu a 

význam sídla, v němž se nachází škola 

11. Česká Republika  

- vývoj státu, postavení v Evropě  

- přírodní oblasti, klima  

- obyvatelstvo, sídla  

- regiony  

- místní region (geografická 

socioekonomická charakteristika)  

- sídlo, kde se nachází škola 

 

- ověřování teoretických zkušeností 

v praxi 

- charakterizuje místní region 

12. Praktická cvičení   

- geografická exkurze 

- místní region  

- škola a její okolí                  
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání a je vytvářena zásadně pro žáky a jejich 

prospěch. Tělesná výchova je povinná pro všechny dívky a chlapce s výjimkou krátkodobých 

nebo dlouhodobých úlev navrhovaných a sledovaných lékařem. Je završením povinného 

pohybového vzdělání a orientuje se na upevnění, doplnění a praktické ověření uceleného 

systému informací, dovedností, návyků a postojů v životě moderního člověka. 

 

Charakteristika učiva 

Ve svých kompetencích obsahu a metodách bezprostředně navazuje na tělesnou výchovu 

realizovanou podle učebních osnov vzdělávacích programů pro druhý stupeň základní školy. 

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 výkonnosti a zájmu v rámci dané třídy či skupiny.  

 

Rozvržení učiva do ročníků 

1. ročník   1.  -  11. téma 

2. ročník 12 . -  21. téma 

3. ročník 22.  -  29. téma 

4. ročník 30.  -  36. téma 

 

Strategie výuky 

Osnova nestaví na přesném členění učiva do ročníků, ale na jeho relativně volném výběru podle 

konkrétní úrovně žáků s ohledem na profil absolventa a podmínek školy. Efektivita výuky 

vychází z co nejpřísnější diagnostiky a všestranného poznávání žáků, od něhož se odvíjí rozvahy 

o obsahu, didaktických metodách a formách uplatněných ve výuce. Do výuky je vnášena teorie 

a praxe didaktických stylů, záměrně jsou uplatňovány činnosti, při nichž žáci vstupují do 

různých kompetencí. Vyučovací a učební proces jsou založeny na úzké vzájemné spolupráci 

učitele a žáka, na jejich vzájemném respektu. Tělesná výchova je vedena tak, aby přinášela 

žákům radost z pohybové činnosti. Tělesná výchova je prováděna ve specifických podmínkách 

tělovýchovných zařízeních a přírody, důraz je kladen na bezpečnost žáků. Pro realizaci tělesné 

výchovy je důležitá včasná informovanost žáků a jejich rodičů o cílech tělesné výchovy na škole. 
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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 

vlastního výkonu, za zvládnutí konkrétního splnitelného cíle, za zájem o tělesnou výchovu a 

sport, za aktivitu a vztah k pohybu. Podmínkou klasifikace předmětu je splnění lyžařského 

kurzu.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Tělesná výchova vytváří podmínky pro vztah žáků ke sportovním tradicím školy, obce, regionu 

a vede žáky k pravidelnému využívání dostupných sportovišť v dané oblasti (i perspektivně). 

Vytváří podmínky pro propojování poznatků, dovedností a zkušeností z tělesné výchovy do 

jiných vzdělávacích oblastí a naopak spojuje pohybové aktivity s dalšími zdravotně 

preventivními činnostmi v režimu žáků - stravování, pitný režim, hygiena, nestresující klima, 

ochrana proti škodlivinám. Žák umí samostatně sestavit a využít rozvíjející nebo udržovací 

kondiční program. Zná základní cvičení pro přípravu organizmu před pohybovou činností a po 

ukončení pohybové činnosti. Zároveň dovede posoudit, co je jednostranná zátěž při studiu 

(práci). Zná korekci svalových disbalancí – prevenci. Chápe rozdíly mezi rekreačním 

a výkonnostním sportem. Adekvátně reaguje na vypjaté situace ve sportu spojené 

s neočekávanými momenty a zraněním. Zná zásady údržby sportovní výstroje a výzbroje 

i některých sportovišť. Rozumí sportovní a tělovýchovné terminologii na takové úrovni, že 

dokáže bez problému sledovat sportovní informace ve sdělovacích prostředcích a literatuře. Umí 

zorganizovat, řídit a rozhodovat jednoduché soutěže a utkání. Je informován, kde získat 

informace o sportu, dovede je třídit a vyhodnotit. Dovede poradit v základních otázkách 

souvisejících s pohybovým režimem a jeho náplní i jiným osobám (rodinný příslušník). Uplatní 

praktické zásady ochrany přírody při sportovních činnostech. Dokáže spojovat otázky pohybu 

a zdraví s dalším oblastmi vzdělávání a diskutovat o nich. 
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Počet hodin celkem: 204+56 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku, 

- rozvíjí svalovou sílu, rychlost, 

obratnost, 

- pohyblivost 

- dodržuje zásady bezpečnosti při lehké 

atletice 

- rozvíjí zdatnost 

- získá informaci o pravidlech lehké 

atletiky 

1. Lehká atletika 

-  běhy – vytrvalostní 

- chůze a běh  

- sprinty – 60 m 

- nácvik nízkých startů 

- skok do dálky, průpravná cvičení 

 

- využívá pohybové činnosti pro svoji 

všestrannost a zvýšení tělesné zdatnosti 

- zvládá techniku a estetiku 

gymnastického cvičení 

 

2. Gymnastika – průpravná cvičení 

- kruhy – komíhání ve visu 

- cvičení se švihadly 

- cvičení a hrazdě – výmyk 

- akrobacie, kotouly 

 

- má radost ze hry, umí pomáhat 

ostatním 

-  používá pravidla 

-  vysvětlí význam sportovních her 

- popíše techniku hry, svou roli a funkci 

ve hře 

-  aplikuje základní pravidla 

-  vysvětlí specifiku hygieny a 

bezpečnosti při hře 

3. Pohybové hry – drobné hry 

- drobné hry s míči 

- SH – florbal – HČJ 

- stolní tenis, dvojhra 

 

 

-  objasní význam úpolových sportů pro 

svoji obranu 

- orientuje se v současných trendech v 

bojových umění 

- objasní základní bezpečnost a hygienu 

při úpolech 

4. Úpoly  

- technika pádů 

 

 

 

- zvládne pohyb na lyžích v zasněženém 

terénu a dokáže využít trendů 

současného lyžování ke své rekreaci 

5. Lyžování – lyžařský kurz 

- sjezdový a běžecký výcvik 

 

 

- ovládá techniky a herní činnosti 

 
6. Bruslení 

- základní činnosti na ledě 

 

- orientuje se v terénu pomocí mapy, 

buzoly a přírodních úkazů 

- získá informace o výzbroji, výstroji pro 

pěší turistiku za každého počasí 

7. Turistika 

-  chůze v terénu 

 

 

- objasní význam motorických testů pro 

průběžné sledování zdatnosti, 

pohyblivosti a stavu pohybového 

aparátu 

- rozpozná chybně a správně prováděné 

činnosti 

8. Tělesná zdatnost 

- motorické testy zdatnosti 

 

 

- dodržuje hygienická a bezpečnostní 

pravidla při TV 
9. Teoretické poznatky – hygiena a 
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- je schopen rozhodovat utkání ve 

sportovních hrách 
bezpečnost při TV 

- pravidla sportovních her – florbal, 

stolní tenis, rozhodování 

- dokáže poskytnout první pomoc sobě i 

jiným 
10. Zásady jednání v situacích 

osobního ohrožení  

-  první pomoc, úrazy a náhlé příhody 

 

- vědomě rozvíjí jednotlivé svalové 

oblasti se zaměřením na celý svalový 

aparát 

11. Tělesná cvičení – pořadová 

- všestranně rozvíjející 

- kondiční  jako součást všech 

tematických celků 

- koordinační 

- kompenzační 

- relaxační 

 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku, 

- rozvíjí svalovou sílu, rychlost, 

obratnost a pohyblivost 

- dodržuje zásady bezpečnosti při lehké 

- atletice 

- rozvíjí zdatnost 

- orientuje se v pravidlech lehké atletiky 

12. Lehká atletika – běhy  

- sprinty – 60m, 100 m 

- skok do výšky + průpravná cvičení 

- starty nízké a vysoké 

 

 

- využívá pohybové činnosti pro svoji 

všestrannost a zvýšení tělesné zdatnosti 

- zvládá techniku a estetiku 

gymnastického cvičení 

 

13. Gymnastika – průpravná cvičení 

- hrazda (podmet) 

- kruhy (cvičení ve visu)  

- akrobacie (stoj na hlavě, na rukou) 

- skoky na trampolíně 

 

- má radost ze hry, umí si vzájemně 

pomáhat, používá pravidla 

- vysvětlí význam sportovních her, 

popíše techniku hry, svou roli a funkci 

ve hře 

- aplikuje základní pravidla 

- vysvětlí specifiku hygieny a 

bezpečnosti při hře 

14. Pohybové hry – závodivé hry 

- sportovní hry  –  florbal (hra) 

- stolní tenis  

- basketbal  

 

 

- objasní význam úpolových sportů pro 

svoji obranu 

- orientuje se v současných trendech v 

bojových umění 

- objasní základní bezpečnost a hygienu 

při úpolech 

15. Úpoly 

- přetahy a přetlaky 

 

 

- ovládá techniky a herní činnosti 
16. Bruslení  

- základní činnosti na ledě 

 

- orientuje se v terénu pomocí mapy, 

buzoly, přírodních úkazů 

- získá informace o výzbroji, výstroji pro 

- pěší turistiku za každého počasí 

17. Turistika 

- chůze a orientace v terénu 

 

 

- objasní význam motorických testů pro 

průběžné sledování zdatnosti, 

pohyblivosti a stavu pohybového 

18. Tělesná zdatnost 

- fyzické testy zdatnosti 
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aparátu 

- rozpozná chybně a správně prováděné 

činnosti 

 

- zná zásady údržby sportovní výstroje a 

výzbroje i některých sportovišť 

- je schopen dodržovat pravidla 

- regenerace a odpočinku 

- je schopen řídit utkání v basketbalu 

19. Teoretické poznatky 

- údržba výstroje a výzbroje 

- regenerace 

- pravidla rozhodování basketbalu 

 

- dokáže poskytnout první pomoc sobě i 

jiným 
20. Zásady jednání v situacích 

osobního ohrožení 

- mimořádné události, pohromy, havárie, 

krizové situace 

 

- vědomě rozvíjí jednotlivé svalové 

oblasti se zaměřením na celý svalový 

aparát 

21. Tělesná cvičení – pořadová 

- všestranně rozvíjející 

- kondiční   - jako 

součást všech tematických celků 

- koordinační 

- kompenzační 

- relaxační 

 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku, 

- rozvíjí svalovou sílu, rychlost, 

obratnost a pohyblivost 

- dodržuje zásady bezpečnosti při lehké 

- atletice 

- rozvíjí zdatnost 

- získá informaci o pravidlech lehké 

atletiky 

22. Lehká atletika 

- běhy – 400 m, 800 m 

- běžecká abeceda 

- fartlek 

 

 

- využívá pohybové činnosti pro svoji 

všestrannost a zvýšení tělesné zdatnosti 

- zvládá techniku a estetiku 

gymnastického cvičení 

 

23. Gymnastika 

- žebřiny 

- akrobacie – sestavy 

- šplh na laně 

- průpravná cvičení 

- cvičení s míči 

 

- má radost ze hry, umí si vzájemně 

pomáhat, používá pravidla 

- vysvětlí význam sportovních her, 

popíše techniku hry, svou roli a funkci 

ve hře 

- aplikuje základní pravidla 

- vysvětlí specifiku hygieny a 

bezpečnosti při hře 

24. Pohybové hry  

- stolní tenis – čtyřhra 

- florbal – hra ,  nácvik herních 

kombinací 

- basketbal – hra 

- turnaje sportovních her 

- házená – herní činnosti 

 

- objasní význam motorických testů pro 

průběžné sledování zdatnosti, 

pohyblivosti a stavu pohybového 

aparátu 

- rozpozná chybně a správně prováděné 

činnosti 

25. Tělesná zdatnost  

- fyzické a motorické testy 

 

 

- orientuje se v terénu pomocí mapy, 

buzoly, přírodních úkazů 
26. Turistika - turistický kurz 
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- získá informace o výzbroji, výstroji pro 

- pěší turistiku za každého počasí 
 

- je schopen dodržovat pravidla 

regenerace a odpočinku 

- je schopen řídit utkání ve sportovních 

hrách 

- dodržuje hygienická a bezpečnostní 

pravidla při TV 

- je schopen rozhodovat utkání ve 

sportovních hrách 

27. Teoretické poznatky 

- regenerace 

- relaxace 

- pravidla rozhodování sportovních her 

 

 

- dokáže poskytnout první pomoc sobě i 

jiným 
28. Zásady jednání v situacích 

osobního ohrožení 

- ochrana obyvatelstva – varování, 

evakuace 

 

- vědomě rozvíjí jednotlivé svalové 

oblasti se zaměřením na celý svalový 

aparát 

29. Tělesná cvičení – pořadová 

- všestranně rozvíjející 

- kondiční   - jako 

součást všech tematických celků 

- koordinační 

- kompenzační 

- relaxační 

 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku, 

- rozvíjí svalovou sílu, rychlost, 

obratnost, pohyblivost 

- dodržuje zásady bezpečnosti při lehké 

- atletice 

- rozvíjí zdatnost 

- získá informaci o pravidlech lehké 

atletiky 

30. Lehká atletika  

- běhy – štafetový běh 100m, 400 m 

- průpravná cvičení 

- vrh koulí 

 

 

- využívá pohybové činnosti pro svoji 

všestrannost a zvýšení tělesné zdatnosti 

- zvládá techniku a estetiku 

gymnastického cvičení 

31. Gymnastika 

-  trampolínka – salta 

- kruhy – sestava 

- šplh na tyči 

- průpravná cvičení 

 

- má radost ze hry, umí vzájemně si 

- pomáhat, používá pravidla 

- vysvětlí význam sportovních her, 

popíše techniku hry, svou roli a funkci 

ve hře 

- aplikuje základní pravidla 

- vysvětlí specifiku hygieny a 

bezpečnosti při hře 

- objasní význam motorických testů pro 

průběžné sledování zdatnosti, 

pohyblivosti a stavu pohybového 

aparátu 

- rozpozná chybně a správně prováděné 

činnosti 

32. Pohybové hry  

- kopaná - hra 

- florbal – hra 

- basketbal – hra 

- sportovní hry se zvýšenými požadavky 

- odbíjená – hra 

- turnaje ve sportovních hrách 

- házená – hra 
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- objasní význam motorických testů pro 

průběžné sledování zdatnosti, 

pohyblivosti a stavu pohybového 

aparátu 

- rozpozná chybně a správně prováděné 

činnosti 

33. Tělesná zdatnost 

- fyzické a motorické testy 

 

- ovládá pravidla sportovních her 

- rozlišuje fair-paly jednání 
34. Teoretické poznatky 

- pravidla rozhodování sportovních her 

- jednání fair-play 

 

- dokáže poskytnout první pomoc sobě i 

jiným 
35. Zásady jednání v situacích 

osobního ohrožení 

-  ochrana obyvatelstva 

- poranění při hromadném zasažení 

 

- vědomě rozvíjí jednotlivé svalové 

oblasti se zaměřením na celý svalový 

aparát 

36. Tělesná cvičení – pořadová 

- všestranně rozvíjející 

- kondiční   - jako 

součást všech tematických celků 

- koordinační 

- kompenzační 

- relaxační 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

SPOLEČENSKÁ KULTURA 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Společenská kultura zahrnuje estetickou a společenskou výchovu. Vyučovací předmět 

v návaznosti na další společenskovědní předměty formuje kulturní chování žáků, upevňuje etické 

principy a rozvíjí jejich estetické cítění, vztah k druhým lidem, k sobě samému i k okolní 

přírodě. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo o společenské etiketě přispívá ke kultivaci žákovy osobnosti, vytváří systém kulturních 

hodnot a životní styl podložený estetickými, sociálními, kulturně společenskými a ekologickými 

kritérii současné společnosti. Témata zaměřená na člověka a jeho okolí napomáhají utvářet 

společenské vědomí, které rozvíjí individuální zvláštnosti a charakteristiky žáka. Znalosti z celku 

Komunikace vhodně doplňují a rozvíjejí komunikativní kompetence žáka, utvářené při výuce 

všech dalších předmětů. Učivo s ekologickou tématikou navozuje otázky, rozvíjené později 

v předmětu biologie a ekologie. Přehled o výtvarném a hudebním umění vhodně rozšiřuje 

poznatky nabyté ve výuce českého jazyka a literatury, dějepisu a uplatní se i v základech 

společenských věd. 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

1. ročník  1.  –  10. téma 

 

Strategie výuky 

Dosažení výsledků vzdělávání vyžaduje často problémové podání témat, dostatečný prostor pro 

řízenou diskuzi, využití aktivizačních metod a praktických činností žáků. Jsou žádoucí hlasová, 

řečová, improvizační a imitační cvičení, dále situační hry, osobnostní poznávací testy, 

vizualizační a poslechové ukázky. Samostatné prezentace žáků, rozvíjející jejich komunikativní 

schopnosti, jsou samozřejmostí. K získání zpětné vazby je možné použít audio i videonahrávek 

pořízených při prezentacích. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žák je hodnocen průběžně při ústním zkoušení za dosaženou úroveň znalostí, za aktivitu 

a kultivované vyjadřování při diskuzi a výše uvedených aktivizačních cvičeních. Hodnocení 

doplňují písemná prověření, samostatná zpracování informací a prezentace žáků. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Během výuky se u žáků rozvíjejí komunikativní kompetence, nejvíce ve třetím tématickém 

celku, dále jsou rozvíjeny personální a interpersonální kompetence v tématech 2,3 a 4. Na 

utváření odborného profilu absolventa působí převážně témata 1, 3 a 4. 

Průřezové téma Občan v demokratické společnosti prolíná učivem celého předmětu a rozvíjí tak 

soubor hodnot demokratických postojů žáka. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se 

dotýká sedmého tematického celku, který rozvíjí spíše vztahy k prostředí kolem nás, informace 

a fakta k dané problematice získají žáci v předmětu biologie a ekologie. Průřezové téma Člověk 

a svět práce se realizuje hlavně při rozvíjení verbálních komunikačních schopností ve třetím 

celku, 

dále při uvědomování si svých profesních cílů a kvalit během osobní introspekce.



117 
Společenská  kul tura  

Počet hodin celkem: 68 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák 

- se orientuje v etapách vývoje 

- společenského chování vysvětlí 

význam a důležitost respektování 

společenských norem a požadavků 

- na příkladech objasní uplatňování 

zákona společenské významnosti 

- používá pravidla společenské 

významnosti při běžném kontaktu s 

lidmi 

- chápe zásady pro každou situaci a 

vhodně je uplatňuje 

1. Základy společenského chování 

- vývoj společenského chování 

- principy a normy společenského 

chování 

- zákon společenské významnosti zásady 

pro každou situaci (ohleduplnost, takt, 

empatie, autentičnost, atd.) 

 

- popíše účinky motivů na psychiku 

člověka 

- sestaví vlastní motivační profil na 

základě obecné hierarchie motivů 

(potřeb) 

- rozliší a vysvětlí osobnostní 

charakteristiky 

- uvádí příklady socializace osobnosti z 

různých vývojových etap v životě 

člověka 

- rozdělí a obecně charakterizuje sociální 

skupiny 

- na vhodných příkladech vysvětlí 

postavení jedince ve skupině 

- vysvětlí a rozčlení konflikty 

- navrhne řešení modelových 

konfliktních situací 

- uvede příklady náročných životních 

situací během života člověka 

- popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organizmus 

- navrhne vhodné relaxační metody při 

stresu a únavě 

2. Člověk a jeho okolí, introspekce 

- motivační profil, hierarchie motivů 

- struktura osobnosti 

- socializace osobnosti 

- sociální skupiny, pozice a role ve 

skupině 

- rozdělení, charakteristika, přístupy a 

řešení konfliktů 

- náročné životní situace, stres, únava, 

adaptace, relaxace 

 

- vysvětlí princip toku informací mezi 

lidmi 

- uvede a popíše příklady použití 

neverbálních komunikačních 

prostředků 

- vhodně používá mimolingvistické 

řečové projevy (rychlost, hlasitost, 

pomlky, intonace, emotivní akcent) 

- provádí jednoduchá dechová, jazyková 

a intonační cvičení 

- k danému tématu zpracuje a prezentuje 

mluvený projev 

- popíše základní typy jednání 

vyjmenuje asertivní práva a povinnosti 

3. Komunikace 

- zákony komunikace 

- prostředky neverbální komunikace 

- verbální komunikace – kultura řeči a 

mluveného projevu 

- hlasová hygiena, kultivace ústního 

vyjadřování 

- zásady sestavování a příprava 

mluveného projevu 

- základní typy jednání – agresivita, 

pasivita, asertivita 

- asertivní práva a povinnosti, asertivní 

kritika 

- pozitivní komunikace 
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- používá v modelových situacích 

vhodně zvolené asertivní techniky 

- si osvojí zásady asertivní kritiky a 

používá je 

- vysvětlí význam pozitivní komunikace 

a používá ji při řešení různých situací 

- uplatňuje principy a pravidla 

společenského chování v běžných 

životních situacích 

- zformuluje hlavní zásady chování v 

pracovním kolektivu i mezi 

nadřízenými a podřízenými 

zaměstnanci 

- se orientuje v hierarchii církevních 

představitelů, vyjmenuje hlavní 

církevní obřady a popíše pravidla 

chování v kostele včetně titulování 

kněží 

- popíše průběh rodinných obřadů a 

oslav včetně organizačních prvků 

- vyjmenuje svátky, obyčeje a tradice 

uskutečňované během roku a spojené 

s naší národní a lidovou kulturou 

4. Společenská kultura – člověk mezi 

lidmi 

- kultura chování, formální a neformální 

chování 

- společenská etiketa a její uplatňování v 

soukromém i společenském životě 

- pravidla chování v pracovním styku 

- náboženské obřady, oslovování kněží, 

chování v kostele 

- rodinné obřady, svátky, obyčeje, 

tradice 

 

- vyjmenuje úplné menu ve správném 

pořadí 

- uvede pravidla konzumace jídel a 

nápojů při různých příležitostech 

- popíše zásady prostírání, úpravy stolu a 

obsluhy hostů pro různé stravovací 

situace 

5. Kultura stolování a stolničení 

- národní tradice a zvyklosti ve 

stravování a stolování 

- společenská pravidla stolování při 

různých příležitostech 

- základní úpravy stolu, úprava a 

podávání pokrmů, obsluha hosta 

 

- dodržuje požadavky na hygienu a 

úpravu zevnějšku pro různé 

společenské situace 

- navrhuje vhodnou úpravu a oděv podle 

charakteru společenské akce 

- rozlišuje formální a neformální 

oblečení 

6. Kultura těla a oblékání 

- společenské požadavky na hygienu, 

oblékání a zdravý životní styl 

- péče o tělo a zevnějšek 

- estetika odívání, neformální a formální 

oblečení 

 

- chápe přírodu jako zdroj krásna a 

umělecké inspirace a prostředí k 

odpočinku 

- vyjmenuje ekologické problémy 

životního prostředí 

- charakterizuje prvky městských a 

venkovských sídel a prvky ekologicky 

stabilní krajiny 

- uvádí současné požadavky na bydlení, 

rozlišuje účelovost a estetickou 

hodnotu bytových doplňků 

- navrhne vybavení a úpravu svého 

budoucího pracoviště 

7. Člověk a životní prostředí 

- estetické a ekologické požadavky na 

životní prostředí 

- vzhled obcí a měst, architektura a 

krajina 

- moderní bydlení, účelová a estetická 

stránka bytových prvků 

- vybavení a úprava pracovního 

prostředí 
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- vysvětlí úlohu výtvarného umění pro 

rozvoj estetického cítění člověka 

- orientuje se v základních výtvarných 

směrech, což dokládá identifikací 

ukázek 

8. Výtvarná kultura a umění 

- význam a úloha výtvarného umění 

- výtvarné dílo – forma vyjádření 

skutečnosti 

- ukázky architektury, malířství, 

sochařství, lidové tvorby, designu 

zastupující výtvarné umění u nás i ve 

světě 

 

- orientuje se v základních hudebních 

žánrech a uvádí nejznámější hudební 

tvůrce včetně jejich děl 

9. Hudební kultura a umění 

- hudba kolem nás – vybrané hudební 

ukázky reprezentující nejvýznamnější 

hudební představitele, hudební díla a 

hudební žánry 

 

- navštěvuje v rámci výuky společenské 

kultury i během školního roku zmíněné 

kulturní akce a uplatňuje při nich 

získaná společenská pravidla a normy 

10. Estetické a kulturní podněty 

- galerie, výstavy, koncerty, vernisáže, 

divadelní a filmová představení 

- besedy s představiteli uměleckého a 

kulturního světa 

- umělecké a kulturní památky regionu 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

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

pracovat s prostředky ICT, uměli je efektivně využívat jak při jiných předmětech, tak i v jejich 

soukromém životě. Žáci se během studia naučí pracovat se základním programovým vybavením, 

vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat pomocí Internetu. 
 

Charakteristika učiva 

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci: 

· dovedli používat počítač a jeho periferie; 

· pochopili strukturu dat a možnosti jejich ukládání v počítači; 

· dovedli pracovat se základním aplikačním software (textový editor, tabulkový procesor, 

databáze atd.); 

· dovedli na základní úrovni pracovat s grafickým editorem; 

· dovedli používat Internet a elektronickou poštu; 

 dovedli použít efektivně prezentační software; 
 

Rozvržení učiva do ročníků 

1. ročník  1.  –  6. téma 

2. ročník  7.  – 14. téma 

3. ročník 15. – 19. téma 

4. ročník 20. – 22. téma 

 

Strategie výuky 

Předmět se vyučuje ve 1. až 4. ročníku a je rozčleněn do 22 tematických celků. Výuka probíhá 

formou dvouhodinových cvičení, ve 3. a 4. ročníku je zařazena 1 hodina, při které jsou probírána  

témata, při nichž není většinou potřeba pracovat s počítačem. Třída je rozdělena na skupiny tak, 

aby vždy každý žák mohl samostatně pracovat s počítačem. Ve výuce je kladen důraz na 

samostatnou práci a řešení komplexních úloh. 
 

Hodnocení výsledků žáků 

Vzhledem k charakteru předmětu informační komunikační a technologie je hodnocena zejména 

samostatná práce žáků. Toto hodnocení je doplňováno hlavně písemným zkoušením. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Informační komunikační a technologie přispívá zejména k rozvoji klíčových kompetencí, jako 

je: 

- efektivní používání počítače a jeho periferií 

- využívání Internetu jako otevřeného zdroje informací 

- používání elektronické pošty jako rychlého a efektivního způsobu komunikace 

- rozvíjet komunikativní dovednosti, tzn. zpracovávat písemný materiál, využívat informací, 

získaných z různých zdrojů 

- rozvíjet dovednosti pracovat v týmu na dosažení společných cílů 

- aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů 

- využívání získaných dovedností v ostatních předmětech a naopak (psaní na stroji, referáty, 

mluvní cvičení, matematické výpočty) 
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Počet hodin celkem: 170+28 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák 
- zapojí a odpojí jednotlivé části počítače 

- vysvětlí pojem hardware 

- vyjmenuje základní hardwarové 

vybavení počítače 

- vysvětlí pojem software 

- uvede příklady konkrétního software 

- nastaví prostředí operačního systému 

Windows 

- chápe strukturu dat a možnosti jejich 

uložení 

- vytváří vlastní systém adresářů 

- vyhledává soubory a složky, kopíruje 

je, přesouvá, maže, přejmenovává 

- vytváří zástupce jednotlivých 

programů či souborů 

- rozpozná základní typy souborů 

- vysvětlí pojem bit a Byte, vztah mezi 

nimi 

1. Samostatná práce s počítačem, 

operační systém, soubory, 

adresářová struktura, souhrnné 

cíle  

- řád učebny  

- historie výpočetní techniky 

- hardware, software, osobní počítač, 

principy fungování  

- základní části, periferie 

- základní a aplikační programové 

vybavení  

- průzkumník - práce se soubory (data, 

soubor, složka, kopírování, přesun, 

rušení, obnova zrušených souborů)  

- spouštění programů, tvorba ikon  

- operační systém, jeho nastavení  

- informace, jednotka informace, 

nastavení parametrů Windows  

 

- efektivně používá freewarové 

informační systémy,  

- nainstaluje informační systém Moodle 

a vyhledá aktualizace na internetu 

2. Školní informační systém 

- internetové stránky školy  

- Moodle, základy  

 

 

- vysvětlí pojem celosvětová počítačová 

síť, 

- volí vhodné informační zdroje k 

vyhledávání požadovaných informací a 

odpovídající techniky (metody, 

způsoby) k jejich získávání 

- získává a využívá informace ze sítě 

internet pomocí internetových 

vyhledávačů, používá filtrování, 

rozšířené vyhledávání 

- získané textové, grafické i numerické 

informace zaznamenává a uchovává 

3. Informační zdroje 

- celosvětová počítačová síť 

- internet,  

- struktura internetu 

- vyhledávání na internetu  

- bezpečnost na internetu  

 

 

- samostatně komunikuje elektronickou 

poštou, ovládá i zaslání přílohy či 

naopak její přijetí a následné otevření 

4. Elektronická komunikace  

- e-mail 

 

- samostatně vytváří textové dokumenty 

- při tvorbě textu používá typografická 

pravidla 

- textové dokumenty ukládá a uchovává 

- zformátuje rozsáhlý dokument 

- kopíruje a vkládá libovolně dlouhý text 

- používá odrážky a číslování 

- nastaví parametry stránky i celého 

- dokumentu  

- nastaví parametry tisku, dokument 

5. Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením  

- textový procesor Word  

- úvod, základy práce 

- klávesnice, psaní a oprava textu 

- ukládání, práce se souborem 

- odstavec, formátování odstavce 

- tisk dokumentu 

- kopírování a vkládání textu 

- odrážky a číslování 
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vytiskne celý i jeho libovolnou část - záhlaví a zápatí, vzhled stránky 

- práce se styly 

- samostatně vytvoří datovou tabulku, 

uloží jí a uchovává 

- zformátuje buňku (písmo, ohraničení, 

pozadí, velikost 

- při formátování buněk využívá 

podobnosti 

prostředí s aplikací Microsoft Word 

- vkládá, kopíruje, odstraňuje buňky 

- provádí s daty základní matematické 

operace (sčítání, odčítání, násobení, 

dělení) 

- používá základní funkce – 

matematické (SUMA, PRŮMĚR, 

SOUČIN, MOCNINA, ODMOCNINA 

atd.) a logické (KDYŽ, A,  NEBO) 

6. Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením – 

- tabulkový procesor Excel  

- úvod, význam, základy ovládání 

- buňky – obsah a formátování 

- tabulka 

- kopírování a vkládání buněk 

- základní funkce a jejich rozdělení 

(logické, matematické) 

- práce s listy 

 

- používá a aplikuje základní pravidla 

pro bezpečný a komfortní způsob práce 

v počítačové učebně, zejména 

důležitost hygienických pravidel, 

pravidel správného sezení a práce a 

počítačem 

7. Řád učebny  

- úvod do učiva  

 

 

- chápe rychlost a rozsah inovativních 

trendů v prostředí informačních 

technologií 

- zvládá inovace software v souladu 

s licenčními smlouvami 

8. Nové trendy ve výpočetní technice 

- změny oproti předchozímu školnímu 

roku 

- nový software 

 

- používá antivir a firewall při práci 

s počítačem 

- ovládá základy bezpečné práce na 

internetu a se softwarem 

- dokáže ohodnotit rizika jednotlivých 

zdrojů dat 

- ovládá základní antivirové systémy, 

umí je aktualizovat v souladu z licencí 

9. Viry a antiviry 

- základní informace o virech a 

bezpečnosti operačního systému  

- důležité zdroje na internetu  

- školní antivirový systém a jeho 

ovládání a aktualizace  

- další antiviry, licence  

 

- v dokumentu pracuje s objekty a 

efektivně je používat na vhodných 

místech v dokumentu 

- používá různé typy dokumentů dle 

konečného užití (pracovní, zprávy, pro 

zábavu) a rozezná jejich typické prvky 

- software využívá v souladu s licenčním 

ujednáním 

- modifikuje text pomocí jednotlivých 

parametrů ovládá náhradu modifikací 

stylu 

10. Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením – textový 

procesor Word.  

- vkládání objektů, obrázky, WordArt 

- tvorba tabulek 

- práce se styly 

- přehled konkurenčních programů, 

licence (OO) 

 

- 12.používá vyhledávácí (ŘÁDEK,  

SLOUPEC, SVYHLEDAT, 

VVYHLEDAT atd.) a databázové 

funkce (DMIN, DMAX, DSOUČIN 

11. Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením – 

tabulkový procesor Excel  
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atd.) 

- volí vhodné funkce při řešení konkrétní 

úlohy 

- výsledný dokument vytiskne 

s volitelnými parametry 

- funkce (matematické, statistické) 

- grafy 

- nastavení parametrů tisku 

- odkazy 

- vložení objektu 

- nastavení parametrů programu 

- přehled konkurenčních programů, 

licence (OO) 

- samostatně vytvoří jednoduchou 

prezentaci, uloží jí a uchovává 

- vkládá do prezentace další snímky 

- mění pořadí snímků, přechody mezi 

nimi 

- vkládá do snímků grafické i textové 

objekty, tyto upravuje, kopíruje, 

přesouvá, maže 

- nastaví časování a některé speciální 

efekty vložených objektů 

12. Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením – Power 

Point  

- úvod, význam, základy ovládání 

- vytvoření jednoduché prezentace 

- zvuky, objekty, přechody, animace 

 

- vytvoří jednoduchou webovou 

prezentaci včetně návrhu, registrace 

domény a uploadování prezentace do 

webhostovaného prostoru 

 

 

13. Tvorba www stránek  

- způsoby tvorby www stránek 

- základy html, css 

- FTP 

- statická internetová stránka, použití 

šablon 

 

- dokáže zapojit jednoduchou lokální síť 

- rozumí významu jednotlivých 

komponentů sítě  

 

14. Práce v lokální síti, elektronická 

komunikace, komunikační a 

přenosové možnosti Internetu.  

- počítačová síť, server, pracovní stanice 

- připojení k síti a její nastavení 

- specifika práce v síti, sdílení 

dokumentů a prostředků 

 

- chápe rychlost a rozsah inovativních 

trendů v prostředí informačních 

technologií 

- ovládá způsoby inovace software 

v souladu s licenčními smlouvami 

15. Nové trendy ve výpočetní technice 

- změny oproti předchozímu školnímu 

roku 

- nový software 

 

- efektivně pracuje s nainstalovanými 

programy 

- spouští neznámé soubory 

- vyhledá vhodný program pro spuštění 

neznámého souboru 

- přiřadí příponu k souboru a změní její 

spojení s programem 

16. Typy přípon  

- práce systému s příponami 

- přiřazení přípony programu 

- alternativní otevření souboru 

 

- orientuje se v prostředí software 

- chápe, že svět software není omezen na 

dosud jím osvojené programy 

- svobodně se rozhoduje, který grafický 

program, popř. program pro tvorbu 

webových stránek je nejvhodnější pro 

daný úkol,  

17. Užitečné programy  

- přehled programů a jejich licencí pro 

kreslení a úpravu fotografií 

- přehled programů a jejich licencí pro 

tvorbu webu 

- přehled programů a jejich licencí pro 
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- vyhledává vhodné programy včetně 

potřebných licenčních ujednání 

úpravu videa 

- přehled programů a jejich licencí pro 

přehráván videa 

- vysvětlí důvody použití kontingenční 

tabulky na zadaném příkladu 

- nahraje a následně spustí jednoduché 

makro 

- pracuje a vyhledává v jednoduché 

databázi 

 

18. Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením – 

tabulkový procesor Excel 

- opakování a rozšíření učiva  

- funkce (vyhledávací, databáze) 

- kontingenční tabulka 

- makra 

 

- ovládá další operační programy mimo 

Windows 

- kvalifikovaně se rozhoduje, který 

operační systém je vhodný pro daný 

účel 

- zvládá instalaci operačního systému 

19. Alternativní operační systémy  

- Linux – výhody, licence, serverový 

systém 

- Macintosh – použití 

- kompatibilita 

- Live CD systém 

- vícenásobný operační systém 

 

- nahraje a spustí jednoduché makro 

- používá hromadou korespondenci 

- nastaví parametry tisku 

- upravuje styly dokumentů 

- vkládá do dokumentu internetové 

odkazy 

20. Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením – 

tabulkový procesor Word 

- opakování a rozšíření učiva  

- makra 

- internetové odkazy 

 

- pozná rozdíl mezi zabezpečenou a 

nezabezpečenou stránkou a stránky 

podvodné 

- komprimuje a zálohuje dokumenty a 

soubory 

- posílá emaily přes zabezpečené 

připojení 

- zvládá použití internet bankingu 

21. Zabezpečení a šifrování dat. 

Bezpečný přenos souborů  

- prostředky zabezpečení dat před 

zneužitím a ochrany dat před zničením 

- komprese dat 

- viry a antivirová ochrana 

- šifrování dat, SSL 

- zabezpečené internetové stránky 

 

- zvolí si programy dle poměru užitek/ 

cena 

- zná pojem licence a jeho výklad 

- neporušuje licenční smlouvy 

- nepoužívá podvodný software, vyhýbá 

se crackovaným programům 

- chápe problematiku licencí z širšího 

morálního hlediska 

22. Licencování software, herní 

průmysl  

- ochrana autorských práv 

- typy licencí 

- EULA 

- softwarové pirátství 

- herní průmysl 

- cracking, jak se bránit 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Vyučovací předmět učí žáka orientovat se v základních psychologických směrech. Rozpozná 

konflikty a navrhuje přijatelná řešení. Formuluje přesně a jazykově správně své myšlenky. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo o psychologii osobnosti a sociální psychologii přispívá k rozvoji sebepoznání žáka, k jeho 

orientaci ve společenských vztazích. 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

1. ročník  1. - 2. téma 

2. ročník  3. téma 

3. ročník  4. - 5. téma 

 

Strategie výuky 

Výuka má být pro žáky zajímavá, učitel s žáky řeší problémová témata. Učitel dává dostatečný 

prostor pro řízenou diskuzi, využívá aktivizačních metod a praktických činností žáků.Jsou 

žádoucí hlasová, řečová, improvizační cvičení, situační hry, osobnostní poznávací testy. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žák je hodnocen průběžně při ústním zkoušení za dosaženou úroveň znalostí, za aktivitu 

a kultivované vyjadřování při diskuzi a výše uvedených aktivizačních cvičení. Hodnocení 

doplňují písemná prověření, samostatné zpracování seminárních prací. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Během výuky se u žáků rozvíjejí komunikativní kompetence. Žáci byli vedeni k tomu, aby 

dokázali přiměřeně řešit konfliktní situace, případně jim předcházet. Jednali tak, aby chránili 

zdraví své i druhách. Uplatňovali znalost psychologie při korigování svého jednání i při 

hodnocení druhých. 
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Počet hodin celkem: 68+0 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák: 

- popíše postavení psychologie 

v systému věd, její členění a význam 

pro praktický život 

- orientuje se v základních 

psychologických směrech 

1. Psychologie v systému věd 

- psychologie jako věda 

- základní psychologické vědy 

- metody výzkumu v psychologii 

- z dějin psychologie 

 

- popíše strukturu osobnosti člověka a 

etapy jejího vývoje 

- doloží na konkrétních příkladech, jak 

dědičnost, prostředí a výchova formuje 

osobnost 

- zařadí se ke konkrétnímu typu 

temperamentu 

- zhodnotí své schopnosti, popíše, jak je 

rozvíjet 

- hodnotí a posuzuje chování své i 

druhých z hlediska charakterových 

vlastností rozpozná bezcharakterní 

chování 

- popíše biologické a sociální potřeby 

člověka 

- rozlišuje různé motivy jednání lidí 

- vysvětlí důsledky určitých postojů v 

konkrétních situacích 

- vysvětlí rozdíl mezi počitkem a 

vjemem 

- popíše rozdíl mezi představami a 

fantazií 

- popíše fáze paměťového procesu 

- rozpozná typ své paměti, využívá této 

znalosti při učení 

- formuluje přesně a jazykově správně 

své myšlenky 

- osvojí si ty metody učení, které jsou 

pro jeho osobnost nejefektivnější 

- ovládá své emocionální projevy 

- rozpozná konflikt 

- navrhuje jeho řešení přijatelné pro 

většinu 

- popíše vlivy, které snižují pozornost 

- popíše činitele ovlivňující zdraví lidí 

- posoudí vliv životního stylu, 

stravovacích návyků, pohybových 

aktivit a pracovních podmínek na své 

zdraví 

- umí aplikovat způsoby kompenzace 

nežádoucích účinků 

- orientuje se v zásadách správné výživy 

- zdůvodní význam zdravého životního 

2. Psychologie osobnosti 

- psychická struktura osobnosti 

- etapy vývoje osobnosti 

- variabilita v průběhu vývoje, 

- variabilita v osobnostní struktuře 

- vliv dědičnosti, prostředí, výchovy na 

- formování osobnosti 

- psychické vlastnosti: temperament – 

sangvinik, cholerik, flegmatik, 

melancholik, introvert, extrovert 

- schopnosti – vlohy, nadání, talent, 

genialita, inteligence, dovednost, 

vědomost, návyk, tvořivost 

- charakter – svědomí, emoční 

inteligence 

- motivy a postoje – motivy, potřeby, 

postoje 

- volní vlastnosti – vůle, poruchy vůle 

- psychické procesy osobnosti 

- vnímání – počitek, vjem 

- představy – vzpomínkové, fantazijní 

- fantazie – rekonstrukční, tvůrčí, 

záměrná, bezděčná 

- paměť – krátkodobá, dlouhodobá, fáze 

paměťového procesu, zapomínání 

- myšlení – vztah myšlení a řeči, pojem, 

soud, úsudek, myšlenkové operace, 

intuice 

- učení – druhy učení, osvojování 

vědomostí, dovedností, návyků, 

efektivita učení 

- city – znaky citů, emoce morální, 

estetické, sociální, afekt, poruchy citů 

- vůle – volní procesy, konflikty zájmů 

- psychické stavy osobnosti 

- pozornost – bezděčná, záměrná 

- vědomí – vědomí, podvědomí, spánek 

- zdraví, činitelé ovlivňující zdraví 

- životní styl, pracovní podmínky 

- výživa a stravovací návyky, pohybové 

aktivity 

- rizikové chování, faktory poškozující 

zdraví 
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stylu 

- popíše vliv fyzického i psychického 

zatížení na lidský organismus 

- rozpozná příznaky stresu 

- provádí relaxační cvičení napomáhající 

zvládání stresu 

- popíše profesně správné chování 

zaměstnanců a opatření na pracovištích 

veřejné správy, která směřují 

k prevenci úrazů 

- popíše příznaky duševních poruch 

- objasní důsledky závislostí na život 

jednotlivce, rodiny, společnosti 

 

- odpovědnost za zdraví své i druhých 

- náročné životní situace, stres, stresová 

situace, stresory, distres, eustres 

- stres – příznaky, fáze, zvládání 

- syndrom vyhoření, workoholismus 

- relaxační cvičení 

- duševní hygiena 

- zdraví, duševní zdraví 

- zdroje duševního zdraví, ohrožení, 

- zachování duševního zdraví 

- psychohygiena 

- prevence úrazů a nemocí na pracovišti 

- normalita a patologie osobnosti 

- duševní zdraví 

- duševní poruchy – psychózy, neurózy, 

psychopatie, oligofrenie 

- popíše obsah a význam sociální 

psychologie 

- roztřídí vlivy formující lidskou 

osobnost 

- vysvětlí socializaci jako celoživotní  

proces, uvádí konkrétní příklady ze své 

zkušenosti 

- popíše, jak jednotliví socializační 

činitelé ovlivňují socializační proces 

- rozpozná chování deprivovaných lidí, 

doporučí nápravu 

- vysvětlí význam členství člověka ve 

skupině pro rozvoj jeho osobnosti 

- vyjmenuje všechny sociální skupiny, 

kterých je členem a charakterizuje je 

- popíše své postavení v konkrétní 

členské skupině 

- posoudí pozitiva a negativa 

jednotlivých stylů vedení skupin 

- diskutuje o etice partnerských vztahů, 

o své představě ideálního partnera, o 

odpovědném přístupu k sexuálnímu 

životu 

- objasní příčiny současné „krize rodiny“ 

- hledá ve společenském životě důkazy 

pro obhájení instituce rodiny 

- popíše nesprávné typy rodinné 

výchovy a jejich důsledky pro rozvoj 

osobnosti 

- vyjmenuje znaky davového chování, 

vysvětlí jeho příčiny 

- diskutuje o možnostech, jak se ztrátě 

individuality v davu bránit 

- kriticky zhodnotí metody a prostředky 

prevence závadového chování 

3. Sociální psychologie 

- předmět sociální psychologie 

- determinace lidské psychiky 

socializace osobnosti 

- socializace – podstata, socializační 

činitelé, mechanismy socializace 

- socializace myšlení, citů, jednání 

- psychická deprivace – příčiny, 

následky, náprava sociální skupiny 

- znaky sociální skupiny 

- klasifikace a pluralita sociálních skupin 

- sociální status ve skupině – vůdce, 

styly vedení skupin 

- sociální role ve skupině 

- skupinová dynamika – soudržnost 

skupiny, strategie skupinového chování 

- rodina jako sociální skupina 

- partnerské vztahy, lidská sexualita 

- rodina – znaky, struktura 

- typy rodinné struktury 

- funkce rodiny 

- charakteristika rodiny současnosti 

- problémy současné rodiny 

- rodina jako socializační činitel 

- typy nesprávné rodinné výchovy 

sociální seskupení a útvary 

- komunita, sousedství, agregáty – 

shluky, davy, davové chování sociálně 

patologické jevy 

- disociální, asociální, antisociální 

chování 

- prevence 
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- rozlišuje projevy závadového chování 

podle jeho závažnosti, jeho dopad na 

osobní život jednotlivce, rodiny, 

společnosti 

- dodržuje zásady správné verbální 

komunikace 

- vyjadřuje se jednoznačně, obsahově 

správně, aby předcházel nedorozumění 

- kontroluje své neverbální projevy 

- rozpozná chyby v řeči, kterých se 

opouští, snaží se o jejich nápravu 

- aplikuje chování, které napomáhá 

dialogu 

- dodržuje pravidla při diskuzi ve 

skupině 

- popíše typy, druhy konfliktů, průběh 

konfliktu 

- vysvětlí, navrhne různé způsoby 

zvládání konfliktů 

- aplikuje ve svém jednání snahu o 

optimální vyřešení konfliktu 

- aplikuje naučené modelové situace při 

řešení konfliktních situací 

- popíše faktory, které ovlivňují jednání 

s lidmi 

- uplatňuje ve svém jednání zásady 

společenského chování, jako základní 

předpoklad úspěšného vedení lidí 

4. Sociální komunikace 

- sociální komunikace 

- komunikace – struktura 

- komunikace verbální – zásady správné 

verbální komunikace, chyby v řeči 

- neverbální komunikace 

- poruchy komunikace 

- pravidla diskuze ve skupině konflikty a 

jejich zvládání 

- konflikt – druhy, průběh 

- způsoby zvládání konfliktů strategie a 

taktika v jednání s lidmi 

- předpoklady úspěšného jednání s lidmi 

- zásady úspěšného jednání s lidmi 

- vlastnosti usnadňující jednání s lidmi 

sociálně psychologické aspekty vedení 

- lidí 

- základní předpoklady řídící práce 

zásady vedení lidí 

- sociálně psychologické aspekty vedení 

- lidí 

- základní předpoklady řídící práce, 

zásady vedení lidí 

 

- popíše rozdílné přístupy k lidem (dané 

pohlavím, věkem, zaměřeností, 

osobnostními vlastnostmi) a jejich 

důvody 

- popíše vývoj sebepojetí člověka 

v průběhu jeho života 

- objasní princip manipulace a zhodnotí 

situace, kdy jsme snadno 

manipulovatelní 

- kriticky hodnotí vliv médií na životní 

styl a názory člověka 

- kriticky hodnotí médii často zkreslený 

obraz krásy lidského těla 

- rozpozná komerční reklamu a její 

způsoby ovlivňování lidí 

- užívá masmédia pro rozvoj své 

osobnosti 

 

5. Osobnost z hlediska sociální 

psychologie 

- člověk jako biosociální produkt 

- sociálně psychologické vlastnosti 

- zaměřenost osobnosti 

- postavení mužů a žen, genderové  

problémy sebepojetí 

- vývoj sebepojetí 

- postoje, charakter, moc, manipulace 

- moc, manipulace, situace, kdy jsme 

snadno manipulovatelní, mediální 

konzum 

- socializace prostřednictvím médií 

- moc a manipulace v médiích 

- vliv reklamy a propagačních 

prostředků na životní styl 

- mediální obraz krásy lidského těla, 

komerční reklama 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

PRÁVO 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Předmět právo má poskytnout žákům obecný přehled o právním systému a právním řádu České 

republiky a naučit je pracovat s právními prameny. Žák by měl umět prakticky řešit právní 

problémy a situace, reagovat na vývoj právních norem a orientovat se v něm. Vzhledem ke 

značnému pohybu v našem právním řádu je důležité vést žáky ke schopnosti pracovat s právními 

prameny, transformovat je do příkladů z praxe. Předmět právo klade důraz nejen na rozvoj 

logického myšlení žáků, ale především na prohloubení komunikativních schopností žáka, který 

při výuce předmětu získává dovednost pracovat s právními termíny, přesně a správně formulovat 

své myšlenky a na tomto základě rozvíjí své komunikativní schopnosti. 

 

Charakteristika učiva 

Žák získá během svého čtyřletého studia předmětu dovednosti pracovat s právními prameny 

a operovat s právními pojmy. Učivo je rozvrženo dle stoupající obtížnosti a vzájemné 

návaznosti, takže žák získává nejdříve znalosti z právní terminologie, ústavního práva 

a správního práva. Na tyto základy navazují znalosti z práva občanského, rodinného, pracovního, 

obchodního a živnostenského. V ostatních oblastech práva jsou žáci s jejich problematikou 

seznamováni pouze okrajově. Ve výuce je nutné přihlížet k učivu jiných předmětů, které 

s předmětem právo souvisí, především k předmětu veřejná správa. 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

1.ročník:   1.  –  3.  téma 

2.ročník:   4.  –  8.  téma + odborná praxe 

3.ročník:   9.  – 13. téma + odborná praxe 

4.ročník: 14.  – 17. téma  

 

Strategie výuky 

Výuka předmětu právo je rozčleněna do čtyřletého studia a klade důraz na sepětí teorie a praxe. 

Proto je nutné v rámci výuky předmětu připravit pro žáky besedy s právníky, soudci 

a pracovníky orgánů státní správy a samosprávy. Vhodná je i účast na soudním jednání nebo na 

veřejném jednání zastupitelských orgánů. Praktické využití má prohloubit odborná praxe ve 

druhém a třetím ročníku, ale také výuka navazujícího předmětu – cvičení z práva a veřejné 

správy, který se vyučuje ve třetím a čtvrtém ročníku a pomáhá získat praktické dovednosti pro 

úspěšné splnění maturitní zkoušky z předmětu právo. Učivo je rozděleno do sedmnácti 

tematických celků. Velký význam je kladen na důkladné opakování učiva, shrnutí a zobecnění 

poznatků. 
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Hodnocení výsledků žáků 

Předmět právo klade důraz na rozvoj komunikativních schopností žáka, a proto by při hodnocení 

mělo být stěžejním ukazatelem ústní zkoušení. Toto zkoušení, které by mělo být minimálně 

jednou u každého tematického celku, by mělo doplňovat testové a písemné zkoušení. 

V písemném zkoušení hodnotí vyučující především žákovu samostatnost, schopnost pracovat 

s právními prameny a věcnou správnost řešení problémového úkolu. Součástí hodnocení může 

být přihlédnutí k seminární práci zaměřené na rozvoj logického myšlení žáka. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Žáci byli vedeni k tomu, aby 

- jednali odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném 

- dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných lidí, 

vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

- jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování demokratických hodnot 

- aktivně se zajímali o politické a společenské dění nejen u nás i ve světě, ale i o veřejné 

záležitosti lokálního charakteru 

- zpracovávali jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, snažili 

se dodržovat jazykové i stylistické normy a používali odbornou terminologii 

- pracovali s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

- měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání 

- uměli vhodně komunikovat s budoucími zaměstnavateli 

- osvojili si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských 

aktivit 

- orientovali se v našem právním systému a právním řádu, rozuměli základním právním 

pojmům, pracovali se zdroji právních informací 

- znali působnost a strukturu orgánů státní správy a samosprávy 

- zpracovávali věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti a podklady 

- pracovali s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu 

- uplatňovali dovednosti ze sociální a řečové komunikace při ústním a písemném styku s občany 

a s institucemi 

- dodržovali příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární ochrany, hygienické předpisy a zásady 
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Počet hodin celkem: 272+56 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák 

- rozvíjí své logické myšlení 

- zdokonalí své komunikativní schopnosti 

- orientuje se v systému práva 

- analyzuje zdroje právních informací 

- dokáže interpretovat význam 

základních pojmů 

 

1. Úvod do studia práva 

- zákonnost a právní vědomí 

- právní systémy – kontinentální, 

angloamerický, šária 

- právo veřejné, soukromé, právní normy 

- výklad právních norem (legální, 

oficiální, doktrinální, orgánů 

aplikujících právo, rozhodnutí či 

stanovisek Nejvyššího soudu) 

- analogie práva 

- právní řád a jeho systém 

- právní vztahy (předpoklady vzniku, 

právní jednání, právní událost, prvky 

právního vztahu, subjekty právního 

vztahu) 

- obsah právního vztahu 

- objekty právního vztahu (věci movité, 

nemovité, věci určené podle druhu, 

věci určené jednotlivě, součást věci, 

příslušenství věci) 

- právní jednání 

- promlčení a prekluze (pojem, význam, 

doby) 

 

- zdokonalí své komunikační schopnosti 

- orientuje se v problematice legislativy 

- zdokonalí své znalosti právní 

terminologie 

- používá právní pojmy 

- formuje své právní vědomí a chování 

- dovede vysvětlit rozdíl mezi mocí 

zákonodárnou, výkonnou a soudní, 

rozdělení jejich kompetencí 

- orientuje se v právních pramenech a 

normách ústavního práva 

- aplikuje poznatky teorie do praxe 

- vysvětlí postavení občana 

v demokratické společnosti 

2. Ústavní právo  

- význam, druhy ústav 

- Ústava ČR (preambule, základní 

ustanovení, moc zákonodárná – 

základní rozdělení, volební právo, 

poslanecká sněmovna, senát, 

poslanecká imunita, interpelace, moc 

výkonná – prezident, vláda, státní 

zastupitelství, moc soudní, Nejvyšší 

kontrolní úřad, Česká národní banka) 

- Listina základních práv a svobod 

(základní lidská práva, ochrana 

lidských práv v ČR, mezinárodní 

prameny lidských práv, veřejný 

ochránce práv) 

 

- pracuje s právními pojmy a aplikuje je na 

zadané problémové situace 

- vysvětlí rozdíl mezi fyzickou a 

právnickou osobou 

- aplikuje poznatky z teorie do praxe v 

problematice odpovědnosti za škodu, 

odpovědnosti za vady a reklamačního 

řízení 

- pracuje s občanským zákoníkem a 

ostatními právními prameny 

3. Občanské právo hmotné 

- pojem, systém, prameny, osoby 

- věci a jejich rozdělení  

- zastoupení  

- právní skutečnosti  

- absolutní majetková práva 

- vlastnictví (obsah vlastnického práva 

výkon, omezení, vyvlastnění) 

- držba a detence (oprávněná a 
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- vypočítá dědické podíly při dědění ze 

zákona 

- pracuje s pojmy zůstavitel, 

neopomenutelný dědic 

- samostatně vypracuje holografní a 

alografní závěť, vypracuje dědickou 

smlouvu 

- zpracuje kupní smlouvu na věc movitou a 

nemovitou  

- vyhotoví budoucí smlouvu kupní 

vypracuje darovací smlouvu, smlouvu o 

dílo, smlouvu o nájmu bytových a 

nebytových prostor, smlouvu o 

zápůjčce 

neoprávněná držba) 

- nabývání vlastnického práva (způsob 

nabývání, vydržení, právní režim věcí 

ztracených, opuštěných a skrytých) 

- podílové spoluvlastnictví 

- ochrana a zánik vlastnického práva 

- věcná práva k věcem cizím (právo 

zástavní = jistota, právo zadržovací, 

věcné břemeno = služebnost, právo 

stavby) 

- veřejné seznamy – katastr nemovitostí 

dědické právo 

- relativní majetková práva  

- závazkové právo – pojem, vznik, 

změna a zánik závazku 

- závazky z právních jednání  

- závazky z deliktů a bezdůvodné 

obohacení  

- smluvní typy 

- popíše strukturu občanského soudního 

řízení 

- orientuje se v problematice soudnictví 

ČR 

- používá správně termíny místní 

příslušnost, soudní příslušnost a 

žalobní petit 

- orientuje se v problematice opravných 

prostředků - odvolání, dovolání, 

obnova řízení 

- rozezná jednotlivé typy vykonávacího 

řízení - exekuce, konkurz, vyrovnávací 

řízení 

4. Občanské právo procesní 

- občanské soudní řízení, zásady řízení 

- obsazení soudů, účastníci řízení 

- zástupci účastníků (opatrovník,  

zmocněnec) 

- advokáti, notáři, státní zastupitelství 

- zahájení řízení, průběh řízení, 

dokazování, rozhodnutí, náklady 

řízení, opravné prostředky 

- správní soudnictví (pojem, pravomoci) 

- výkon rozhodnutí 

- soudní exekutoři 

- konkurs a vyrovnání 

 

- pracuje s Občanským zákoníkem, částí 

druhou 

- vysvětlí problematiku vzájemné 

vyživovací povinnosti 

- orientuje se v problematice manželství- 

uzavírání manželství, okolnosti 

vylučující vstup do manželství, zánik 

manželství 

- popíše problematiku rozvodu 

manželství 

- napíše návrh na zahájení řízení o 

rozvodu manželství 

- aplikuje poznatky z teorie do praxe v 

problematice pěstounské péče, 

poručenství či osvojení 

- reaguje na problematiku sporu o 

otcovství podle jednotlivých domněnek 

našeho právního systému 

 

5. Rodinné právo 

- historie, základní zásady 

- pojem a prameny práva  

- manželství 

- neplatnost manželství  

- vznik a zánik manželství – rozvod 

- určení rodičovství  

- typy náhradní výchovy, vyživovací 

povinnost  

- úprava výchovy nezletilých dětí 

- sociálně právní ochrana dětí 
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- aplikuje pojmy odborné terminologie 

obchodního práva do praxe 

- pracuje s Občanským zákoníkem a 

Zákonem o obchodních korporacích 

- vypracuje jednotlivé obchodní smlouvy 

- kupní, smlouvu o dílo, smlouvu o 

nájmu 

- orientuje se v problematice osobních a 

kapitálových společností 

- vypracuje jednoduchou společenskou 

smlouvu či zakladatelskou listinu 

 

6. Obchodní právo 

- základní pojmy (podnikatel, podnikání, 

zahraniční osoba) 

- druhy obchodních společností 

- obchodní rejstřík 

- hospodářská soutěž 

- závazkové vztahy (obchodní zvyklosti, 

vznik, zajištění a zánik závazku, 

důsledky porušení smlouvy, prodlení 

dlužníka a věřitele, náhrada škody, 

promlčení) 

- typy smluv dle obchodního zákoníku 

- slib odškodnění 

- závazkové vztahy v mezinárodním 

obchodu 

- podnikání zahraničních osob v ČR 

 

- používá odbornou terminologii 

pracovního práva 

- aplikuje poznatky Zákoníku práce a 

ostatních právních předpisů do praxe 

- vypracuje pracovní smlouvu, dohodu o 

provedení práce a dohodu o pracovní 

činnosti 

- popíše všechny možnosti, které vedou k 

ukončení pracovního poměru a umí 

vypracovat výpověď, okamžité 

ukončení pracovního poměru, 

ukončení ve zkušební době, dohodu  

- objasní problematiku změny pracovního 

poměru 

- vyjmenuje povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele v problematice 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

- reaguje na problematiku 

pracovněprávních sporů a popíše úlohu 

odborů v této oblasti 

7. Pracovní právo 

- prameny práva, pracovně právní vztahy 

- hmotné zabezpečení 

- účastníci pracovněprávních vztahů, 

druhy pracovního poměru 

- vznik, změna a zánik pracovního 

poměru 

- pracovní smlouva, změna pracovní 

smlouvy 

- skončení pracovního poměru 

- nároky z neplatného rozvázání 

pracovního poměru 

- pracovní posudky, potvrzení o 

zaměstnání, odstupné 

- pracovní doba, dovolená 

- mzda, náhrada mzdy 

- práce konané mimo pracovní poměr 

- odpovědnost za škodu 

- odbory, kolektivní vyjednávání 

 

- používá pojmy živnostenského práva 

- orientuje se v Živnostenském zákoníku 

- vyjmenuje povinnosti podnikatele 

- vyplní jednotlivé žádosti z oblasti 

živnostenského práva - žádost o vydání 

živnostenského oprávnění, žádost o 

ukončení či přerušení živnosti, 

oznámení o zahájení či ukončení 

činnosti provozovny 

8. Živnostenské právo 

- pojem, historie, prameny 

- druhy živností 

- vznik, rozsah, změna a zánik 

živnostenského oprávnění 

- následky neoprávněného podnikání, 

ochrana spotřebitele 

 

- používá odbornou terminologii 

vztahující se k otázkám ochrany 

osobnosti 

- orientuje se v právních předpisech, 

které upravují danou problematiku 

9. Ochrana osobnosti 

- vymezení pojmu 

- související právní normy 

 



135 
Právo  

- používá odbornou terminologii trestního 

práva 

- orientuje se v Trestním zákoníku a 

ostatních pramenech trestního práva 

- popíše rozdíl v problematice úmysl a 

vina 

- rozezná jednotlivou skutkovou podstatu 

trestného činu a reaguje na aktuální 

otázky současnosti 

- popíše  jednotlivé fáze trestního řízení 

- aplikuje problematiku trestního stíhání 

mladistvých na aktuální situace 

10. Trestní právo 

- pojem, prameny práva 

- trestní právo hmotné – trestné činy, 

pachatelé trestných činů, trestní 

odpovědnost, tresty a ochranná 

opatření, trestní zákon – zvláštní část 

- trestní právo procesní – zásady 

trestního řízení, průběh trestního řízení 

 

- používá odbornou terminologii 

- orientuje se v právních předpisech, 

které upravují danou problematiku 

- správní právo správně zařadí do 

systému práva ČR 

- popíše postup ve správním řízení 

- orientuje se v postupu řešení přestupků 

umí vymezit pojem správní delikt 

11. Správní právo 

- pojem, prameny práva 

- vztah správního práva k dalším 

právním odvětvím 

- systém správního práva 

- správní řízení 

- správní trestání 

- přestupky 

- delikty – druhy deliktů, vymezení 

pojmu, jiné správní delikty 

 

- mí vymezit základní pojmy související 

s danou problematikou 

- orientuje se v právních předpisech 

souvisejících s právem životního 

prostředí 

12. Právo životního prostředí 

- ochrana ovzduší, ochrana přírody 

- ochrana vod, ochrana půdy, odpady 

- ochrana ve stavebním řízení 

 

- orientuje se v prvních předpisech 

souvisejících s danou problematikou 

- umí vymezit základní pojmy, uvést 

příklady z praxe 

- dovede vysvětlit význam existence 

autorského a patentového práva 

 

13. Právo duševního vlastnictví 

- základní prameny a funkce 

- autorské právo a jeho ochrana 

- patentové vynálezecké právo 

- právo průmyslového vlastnictví –

obchodní právo průmyslového 

vlastnictví 

 

- orientuje se v daňové problematice 

českého finančního práva 

- vypracuje daňová přiznání fyzické či 

právnické osoby, přiznání daně z 

nemovitosti či DPH 

14. Finanční právo 

- pojem a systém finančního práva 

- rozpočty 

- daně, daňová soustava 

 

- pracuje s prameny práva sociálního 

zabezpečení 

- orientuje se v jednotlivých dávkách 

sociálního zabezpečení 

- vypočítá příklady dávek přídavků na 

děti, příspěvků na bydlení, sociálního 

příspěvku 

- vypočítá nemocenské dávky a dávky 

OČR 

 

15. Právo sociálního a zdravotního 

zabezpečení 

- pojem, prameny práva 

- zásady sociálního a zdravotního 

zabezpečení 

- instituty správy sociálního a 

zdravotního zabezpečení 
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- orientuje se v problematice ochrany 

lidských práv 

- aplikuje teoretické znalosti při řešení 

mezinárodních problémů 

- objasní význam spolupráce jednotlivých 

mezinárodních organizací 

 

16. Základy mezinárodního práva 

- pojem, prameny práva 

- hlavní zásady mezinárodního práva 

- postavení cizinců na území ČR 

- významné mezinárodní organizace 

- EU, orgány EU, evropské integrační 

procesy 

 

- vysvětlí význam advokacie, notáře, 

orgánů činných v trestním řízení a 

policie při řešení jednotlivých 

problémových situací 

17. Úloha justice, advokacie a notářství 

- justice 

- advokacie 

- notářství 

- právní poradenství 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

VEŘEJNÁ SPRÁVA 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Veřejná správa patří k důležitým odborným předmětům studovaného oboru. Seznamuje žáky 

s hlavními úseky veřejné správy, jejich strukturou, činností a působností. Předmět má těsnou 

vazbu na výuku práva a na odbornou praxi, kde si žáci prohlubují své teoretické znalosti a 

získávají praktické dovednosti pro výkon správních činností. 

 

Charakteristika učiva 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci pochopili fungování veřejné správy, vztahy mezi jednotlivými 

orgány, vztahy mezi státní správou, samosprávou a občany. Seznámí se se systémem veřejné 

správy, s činností a pravomocemi jednotlivých úřadů. Zvýšená pozornost je věnována činnosti 

a působnosti obecních, městských a krajských úřadů. Vytvoří si soubor základních vědomostí 

a dovedností nutných pro výkon práce v orgánech veřejné správy. Osvojí si osobnostní vlastnosti 

požadované u pracovníka veřejné správy při výkonu činností i při jednání s klienty. 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

1. ročník:   1. –   7. téma 

2. ročník:   8. – 12. téma + odborná praxe (květen – 4 týdny) 

3. ročník: 13. – 17. téma + odborná praxe (duben – 4 týdny) 

4. ročník: 18. – 22. téma 

 

Strategie výuky 

Teoretická výuka je doplňována praktickými příklady, řešením případových úkolů, prací 

s právními normami a tiskopisy jednotlivých úřadů. Používají se i další zdroje odborných 

informací. Jsou využívány i prostředky výpočetní techniky. Prostřednictvím besed s úředníky 

a exkurzí na konkrétních pracovištích si studenti konfrontují teoretické znalosti s praxí. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žák je hodnocen průběžně v teoretických hodinách při ústním zkoušení za dosaženou úroveň 

znalostí, za schopnost aplikovat teoretické znalosti na konkrétních příkladech, za řešení 

konkrétních situačních problémů. Součástí každého tematického celku je souhrnné písemné 

prověření. Musí umět pracovat s právními normami, orientovat se v nich, vykládat je a používat 

při řešení úkolů. Hodnotí se také schopnost práce s informacemi – vyhledávaní zdrojů informací, 
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jejich zhodnocení, zpracování a použití. Během odborné praxe si žáci vedou deník. Za obsah 

a úroveň zpracování jsou hodnoceni učitelem, hodnocením průběhu praxe na pracovišti je 

pověřený kontaktní pracovník úřadu, hodnocení zpracovává podle předem stanovených kriterií. 

Absolvování odborné praxe je součástí celkového hodnocení v předmětu veřejná správa. 

V případě, že student neabsolvuje odbornou praxi v předepsaném termínu, nebude z předmětu 

veřejná správa hodnocen. Absenci při praxi musí žák nahradit nejpozději do konce prázdnin 

příslušného školního roku. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Žáci byli vedeni k tomu, aby 

- chápali funkce veřejné správy, vztahy mezi státní správou a samosprávou a občany 

- si osvojili osobnostní vlastnosti požadované u pracovníka veřejné správy 

- dovedli slušně a odpovědně jednat s občany 

- dokázali přiměřeně řešit konfliktní situace, případně jim předcházet 

- se vyjadřovali v mluveném i psaném projevu formálně i odborně správně 

- si uvědomovali potřebu aktivního zapojení do života a vytváření soudržné občanské 

společnosti 

- si vážili demokratických hodnot a jednali v souladu s nimi 

- byli kriticky tolerantní ke spoluobčanům rozdílného vyznání, politických názorů, životního 

způsobu 

- diskutovali o aktuálních problémech, dokázali obhájit přiměřeným způsobem svůj postoj 

- se podíleli na vytváření atraktivního enviromentálního prostředí 

- kriticky hodnotili získané informace, orientovali se v jejich rozdílné informační hodnotě 

- odsuzovali předsudečné jednání, projevy rasismu, intolerance, nacionalismu, xenofobie 

- chránili a cílevědomě zlepšovali životní prostředí ve svém nejbližším okolí 

- si vážili lidské práce 

- měli přehled o možnostech svého pracovního zařazení a dovedli vyhledávat pracovní uplatnění 

- se dokázali přizpůsobit měnícím se životním i pracovním podmínkám a celoživotně se 

vzdělávali 
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Počet hodin celkem: 306+84 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák  

- rozumí základním pojmům, umí je 

vysvětlit a uvést příklady 

- vysvětlí rozdíl mezi soukromou a 

veřejnou správou 

- popíše vztah veřejné správy 

k jednotlivým složkám státní moci 

- popíše dílčí činnosti státní správy 

- rozliší podstatu státní správy a 

samosprávy 

1. Základy veřejné správy 

- pojmové vymezení veřejné správy 

- funkce veřejné správy 

- reforma veřejné správy 

- státní správa, orgány státní správy 

 

- rozumí základním pojmům, umí je 

vysvětlit a uvést příklady 

- vysvětlí rozdíl mezi státní správou a 

samosprávou 

- popíše členění územní samosprávy, 

ostatní samosprávy a zájmové 

samosprávy 

2. Samospráva  

- moc samosprávy a hospodaření 

samosprávy 

- zájmová samospráva 

- územní samospráva 

- ostatní samospráva 

 

- popíše postavení obce jako 

veřejnoprávní korporace a postavení 

občana 

- aplikuje znalost práv občana obce  na 

konkrétní situace 

- objasní možné změny území obce 

- vysvětlí pravidla platná pro pojmenování 

ulic, veřejných prostranství a číslování 

budov 

- vysvětlí rozdíl mezi samostatnou a 

přenesenou působností obce  

- vyjmenuje orgány obce 

- popíše složení, pravomoci a pravidla 

jednání orgánů obce  

- vysvětlí rozdíl mezi obcí a obecním 

úřadem  

- vysvětlí rozdíl mezi zastupitelem a 

pracovníkem obecního úřadu  

3. Obec a obecní samospráva 

- pojmové vymezení obce, znaky a 

funkce obce 

- členění obcí 

- orgány obce 

- činnost obecního úřadu, majetek obce 

názvy obcí, ulic, číslování domů 

- podíl občanů na místní správě 

 

Exkurze na Městský úřad Nejdek 

 

- popíše postavení kraje jako 

veřejnoprávní korporace a postavení 

občana 

- vysvětlí rozdíl mezi samostatnou a 

přenesenou působností kraje  

- vyjmenuje orgány  kraje 

- popíše složení, pravomoci a pravidla 

jednání orgánů kraje   

- vysvětlí rozdíl mezi zastupitelem a 

pracovníkem krajského úřadu  

4. Kraj a krajská územní samospráva  

- pojmové vymezení kraje, znaky kraje 

- orgány kraje 

- správa kraje 

- krajský úřad 

 

- vyjmenuje základní mezníky právní 

úpravy  

- vysvětlí obsah základních pojmů 

- popíše průběh správního řízení 

5. Správní řízení 

- legislativní základ – zákon o správní 

řízení, správní řád 
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 - pravidla správního řízení – zahájení 

řízení, účastníci, podklady 

- rozhodnutí – náležitosti rozhodnutí, 

smír, lhůty 

- odvolání, rozklad, obnova řízení  

- delikty a přestupky 

- vyjmenuje základní mezníky právní 

úpravy zaměstnávání pracovníků 

veřejné správy 

- vysvětlí základní povinnosti 

zaměstnance veřejné správy 

- popíše specifičnost činnosti pracovníka 

veřejné správy 

- vysvětlí obsah základních pojmů a 

opatření, odůvodní jejich 

opodstatněnost 

- rozliší státního zaměstnance ve 

správním úřadu a zaměstnance 

územního samosprávného celku 

- objasní rozdíly v právní úpravě jejich 

postavení 

6. Statut pracovníka veřejné správy 

- vývoj právní úpravy zaměstnávání 

pracovníků veřejné správy 

- pojmy: střet zájmů, neslučitelnost 

funkcí, čestné prohlášení 

- právní úprava státní služby 

- právní úprava pracovního poměru 

úředníků územních samosprávných 

celků 

- zkoušky odborné způsobilosti 

 

- vysvětlí nezbytnost komunikativních 

kompetencí pro své pracovní uplatnění 

- uplatňuje principy, normy a pravidla 

kulturního chování a vyjadřování i v 

běžných situacích 

- popíše základní pravidla jednání s 

klientem 

- komunikuje i s méně přizpůsobivým 

klientem 

- ovládá základní principy asertivní 

komunikace 

- přizpůsobuje komunikaci i své chování 

konkrétní situaci 

- aplikuje základní pravidla při písemné 

komunikaci 

- vysvětlí rozdíl mezi obecně závaznou 

vyhláškou obce (kraje) a mezi 

nařízením obce (kraje) 

- vysvětlí, které orgány jsou oprávněny 

právní předpisy obce (kraje) vydávat a 

jak je zajištěna náprava vadných 

správních aktů 

- popíše zákonný způsob publikování 

právních předpisů obcí a krajů 

- vysvětlí pojem místní referendum 

- vyjmenuje práva občana obce 

- objasní důležitost veřejné participace 

občanů 

7. Komunikace a styk s občany 

- význam a potřeba umění komunikace 

pro pracovníka veřejné správy 

- rozčlenění jednání s klientem: získání 

důvěry-naslouchání, první dojem, 

sympatie, antipatie, empatie, 

profesionální role pracovníka 

- navázání kontaktu - vlastnosti a 

schopnosti nutné pro výkon povolání 

pracovníka veřejné správy, povinnosti 

pracovníka ve vztahu ke klientovi, 

vliv prostředí na vznik kontaktu, 

nejběžnější chyby při jednání s klienty 

- řízení rozhovoru 

- vyvození problému 

- získání potřebných podkladů 

- návrh řešení 

- sdělení rozhodnutí 

- komunikace se starými a zdravotně 

postiženými klienty 

- orientace klienta na úřadě 

- styl a forma písemné komunikace 

- vyřizování stížností, oznámení a 

podnětů občanů 

- vyhlášky a nařízení jako prostředek 

komunikace s občany 

- normotvorba obcí 

- normotvorba krajů 

- další prostředky styku úřadu s veřejností 

- realizace práv občana obce, místní 
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referendum 

- procvičování a upevňování učiva 

- opakování, upevňování učiva 

- vyjmenuje záruky zákonnosti ve veřejné 

správě 

- popíše poslání a funkci vnitřní i vnější 

kontroly 

- rozliší úkoly a působnost kontrolních 

subjektů 

- popíše postupy a lhůty platné pro 

vyřizování stížností 

- vysvětlí rozdíl mezi stížností a peticí 

- pracuje se zákonem, který upravuje 

petiční právo, dokáže se v něm 

orientovat a vysvětlí znění klíčových 

paragrafů pro praktické využití 

- vysvětlí, jaké náležitosti musí petice 

splňovat 

- vysvětlí rozdíl mezi přestupkem a jiným 

správním deliktem 

- odůvodní odpovědnost státu za škodu 

způsobenou nesprávným postupem 

státního orgánu 

- popíše podmínky, za kterých se 

přistupuje k bezprostředním zákrokům 

8. Záruky zákonnosti ve veřejné 

správě 

- vymezení záruk zákonnosti 

- sistace 

- vnitřní kontrola-hierarchická, správní 

dozor 

- vnější kontrola - parlamentní kontrola, 

kontrola vykonávaná Nejvyšším 

kontrolním úřadem, Veřejný ochránce 

práv, kontrola na základě podání 

občanů (podnět, oznámení, stížnost, 

petice) 

- uplatňování správně právní 

odpovědnosti ve veřejné správě 

(správní delikt, přestupek) 

- právní odpovědnost státu za škodu 

způsobenou nesprávným úředním 

postupem 

- přímé donucení ke splnění právní 

povinnosti 

- procvičování a upevňování učiva 

 

Exkurze – krajský úřad 

 

- popíše strukturu organizace 

živnostenské správy 

- objasní činnost pracovníků 

živnostenských úřadů 

- vysvětlí termín živnost, odpovědný 

zástupce a vyjmenuje činnosti, které 

nejsou živnostmi 

- vyjmenuje obecné i zvláštní podmínky 

provozování živnosti 

- uvede příklad živnosti provozované 

průmyslovým způsobem 

- popíše rozdíl mezi živností ohlašovací a 

koncesovanou 

- vysvětlí rozdíly mezi živnostmi 

ohlašovacími řemeslnými, vázanými, 

volnými 

- objasní podmínky a výši správního 

poplatku při získání živnostenského 

listu 

- objasní podmínky a výši správního 

poplatku při získání koncesní listiny 

- vyjmenuje základní povinnosti 

živnostníků 

9. Základy živnostenské správy 

- právní úprava, pojem živnost 

- všeobecné podmínky provozu živnosti 

- provozování živnosti průmyslovým 

způsobem 

- druhy živností 

- trvání živnosti, zánik živnostenského 

oprávnění 

- rozsah živnostenského oprávnění 

- živnostenský list, podmínky vydání 

- koncesní listina, podmínky vydání 

- živnostenské úřady 

- kontrolní činnost živnostenských úřadů 

 

- vysvětlí význam základních pojmů 

- vystihne rozdíl mezi uchazečem a 
10. Základy správy zaměstnanosti 
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zájemcem o zaměstnání 

- popíše funkce úřadů práce 

- vysvětlí podmínky evidence uchazeče o 

zaměstnání, jeho povinnosti a práva 

- objasní výši podpory v nezaměstnanosti 

a délku podpůrčí doby 

- vysvětlí okolnosti, za kterých se podpora 

v nezaměstnanosti neposkytuje 

- účastníci právních vztahů 

- úřad práce 

- uchazeč o zaměstnání 

- zprostředkování zaměstnání 

- evidence uchazečů o zaměstnání 

- podpora v nezaměstnanosti 

- podpůrčí doba 

- zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením 

- zaměstnávání zaměstnanců ze 

zahraničí 

- práva a povinnosti zaměstnavatelů 

- aktivní politika zaměstnanosti 

- veřejně prospěšné práce 

- společensky účelná místa 

- kontrolní činnost úřadů práce 

 

Exkurze – úřad práce Karlovy Vary 

- vyjmenuje práva i povinnosti pojištěnce 

- rozliší orgány státní správy a 

samosprávy ve zdravotnictví 

- má základní představu o činnosti a 

oprávnění profesních komor ve 

zdravotnictví 

- rozliší jednotlivé typy léčebně 

preventivní péče 

- vyjmenuje základní zásady zdravotního 

pojištění 

- vysvětlí úlohu zdravotních pojišťoven v 

systému zdravotnictví 

11. Základy správy zdravotnictví  

- účast občanů v péči o zdraví 

- poskytování zdravotní péče 

- zdravotní pojišťovny, zdravotní 

pojištění 

- zdravotní soustava 

- pracovníci ve zdravotnictví 

- zákon o veřejném zdravotním pojištění 

 

- rozliší tři složky systému sociálního 

zabezpečení a jejich různou funkci 

- popíše strukturu orgánů správy 

sociálního zabezpečení 

- objasní základní hlediska pro 

poskytování státní sociální podpory 

- vysvětlí strukturu životního minima i 

jeho účel 

- vypočte životní minimum konkrétní 

rodiny 

- porovná částku životního minima 

s tabulkami dávek,  vyvodí  oprávněnost 

nebo neoprávněnost nároku na 

konkrétní dávku 

- rozliší dávky závislé na příjmu občana 

od dávek na příjmu nezávislých 

- rozumí pojmu sociální pomoc, 

vyjmenuje okruhy osob, kterým je 

určena 

- vysvětlí důvody použití konkrétního 

druhu a formy pomoci 

12. Základy správy sociálního 

zabezpečení a sociální péče 

- účastníci sociální správy 

- státní instituce sociálního zabezpečení 

- samosprávní územní instituce 

sociálního zabezpečení 

- skupiny potřebných občanů 

- sociální zabezpečení 

- peněžité a věcné sociální dávky 

- sociálně-právní ochrana dětí 

- důchodové zabezpečení 

- sociální péče 

- opakování, upevňování učiva 

 

Exkurze – Domov důchodců Nejdek 
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- vysvětlí obligatornost sociálního 

pojištění 

- orientuje se v zabezpečovaných 

životních situacích 

- chápe příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti jako realizaci sociální 

solidarity 

- vysvětlí, co je obsahem a posláním 

vnitřní správy 

- objasní důležitost základních 

identifikačních údajů a potřebu jejich 

- ochrany před zneužitím 

- popíše strukturu tvorby rodného čísla, 

rozliší rodné číslo ženy a muže 

- rozlišuje funkce matričních úřadů 

vysvětlí obsah základních pojmů 

- vyjmenuje druhy pobytu cizinců na 

našem území  

- vysvětlí rozdíl mezi emigrantem a 

imigrantem 

- orientuje se v postupu azylového řízení 

- vyjmenuje zákonné důvody pro 

přiznání statutu uprchlíka 

13. Vnitřní správa                                              

- vymezení pojmu 

- právní úprava 

- státní symboly, názvy obcí a územních 

celků, označování ulic a domů 

- evidence obyvatelstva 

- státní občanství 

- matrika 

- archivnictví 

- realizace práva shromažďovacího a 

sdružovacího 

- azyl, uprchlíci, běženci 

 

- orientuje se ve věcném, územním a 

funkčním členění stavební správy 

- popíše činnost stavebních úřadů 

- kategorizuje jednotlivé druhy staveb 

- určí, zda konkrétní stavba splňuje 

kriteria stavby drobné 

- vysvětlí zjednodušený princip 

ohlašování drobných staveb 

- vysvětlí zodpovědnost projektantů a 

subjektů oprávněných provádět stavby 

- popíše náležitosti žádosti o stavební 

povolení 

- vymezí stavební činnosti, u kterých 

postačí stavebnímu úřadu ohlášení 

- vysvětlí průběh stavebního řízení 

- objasní podmínky vystavení stavebního 

povolení 

- vysvětlí význam kolaudačního 

rozhodnutí 

- popíše obsah dalších stavebních prací 

- vysvětlí pojem státní stavební dohled 

- popíše zákonné podmínky pro 

vyvlastnění, formu náhrady, eventuelní 

možnost vrácení vyvlastněného 

majetku 

- dovozuje důsledky vstupu na cizí 

pozemky a stavby 

- vysvětlí podstatu opatření na sousedním 

14. Základy stavební správy 

- působnost obecních a krajských úřadů 

- stavební řád 

- stavební řízení v režimu stavebního 

zákona 
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pozemku 

- vyjmenuje cíle a úkoly územního 

plánování 

- orientuje se v nástrojích územního 

plánování 

- objasní nezbytnost územního plánu obce 

- odůvodní veřejné projednávání územně 

plánovací dokumentace jako jeden z 

principů demokracie 

- vysvětlí, proč není územně plánovací 

dokumentace neměnná 

- rozliší jednotlivé druhy územního 

rozhodnutí 

- vyjmenuje účastníky územního řízení 

- vysvětlí průběh územního řízení 

- popíše strukturu orgánů územního 

plánování 

- objasní význam obce při územním 

plánování 

15. Základy správy na úseku územního 

plánování 

- pojem, cíle a úkoly územního 

plánování 

- nástroje územního plánování: 

urbanistická studie, územní generel, 

územně technické podklady, územní 

prognóza, územní plán obce, 

regulační plán 

- pořizování a změny územně 

plánovací dokumentace 

- veřejné projednávání územně 

plánovací dokumentace 

- územní rozhodování 

- druhy územního rozhodnutí, jeho 

platnost, případná změna 

- účastníci územního řízení 

- průběh územního řízení 

- orgány územního plánování 

- procvičování a upevňování 

 

- vysvětlí obsah základních pojmů a jejich 

souvislosti 

- orientuje se ve struktuře orgánů 

předmětného úseku 

- popíše obsah katastru nemovitostí a 

údaje, které eviduje 

- rozliší podstatu zápisu vkladu, zápisu 

záznamu, zápisu poznámek 

- orientuje se v zásadách poskytování 

údajů z katastru 

- popíše povinnosti obcí a jiných státních 

orgánů při spolupráci s katastrem 

- orientuje se ve výpisu z katastru 

nemovitostí a v geometrickém plánu 

16. Základy správy na úseku katastru 

nemovitostí  

- katastr nemovitostí 

- činnost katastrálních úřadů 

 

Exkurze – Katastrální úřad Karlovy 

Vary 

 

- vysvětlí obsah základních pojmů a 

jejich souvislosti 

- orientuje se ve struktuře orgánů 

předmětného úseku 

- popíše jednotlivé druhy veřejných 

rozpočtů, jejich tvorbu a složení 

- popíše daňovou soustavu 

- orientuje se v jednotlivých druzích 

poplatků, uvede příklady 

- orientuje se v jednotlivých druzích 

dávek sociálního a zdravotního 

zabezpečení 

17. Základy finanční správy  

- pojem finanční správa 

- instituce finanční správy 

- veřejné rozpočty 

- daně 

- státní a správní poplatky 

- místní poplatky 

- pojistné na sociální a zdravotní 

zabezpečení  

- opakování, upevňování učiva 

 

- popíše strukturu české výchovně 

vzdělávací soustavy a cíle jejích 

jednotlivých složek 

- objasní rozdíly mezi jednotlivými typy 

18. Základy správy školství a kultury  

- legislativní základ - školství 

- instituce školní správy 
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škol 

- orientuje se v systému orgánů ve školství 

- rozliší mezi státními a samosprávnými 

orgány ve školství 

- zná zřizovatele své školy 

- rozumí rozhodnutím ředitele školy 

- popíše oprávnění školské rady a její 

složení na své škole 

- popíše úkoly jednotlivých subjektů 

správy kultury 

- objasní rozdíl mezi muzeem a galerií 

- orientuje se ve službách poskytovaných 

kulturními institucemi 

- rozliší typy památek podle jejich 

zařazení 

- vysvětlí význam památek zapsaných na 

seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO 

- popíše činnost orgánů státní památkové 

péče 

- zařadí vycházející tituly k periodickému 

nebo neperiodickému tisku 

- objasní hranice svobody projevu, slova, 

tisku a právo na informace 

- vysvětlí pojem periodický tisk a popíše 

povinnosti vydavatele při evidenci 

periodického tisku 

- rozumí účelu ČTK 

- rozliší u rozhlasového a televizního 

vysílání provozovatele ze zákona, s 

licencí, s registrací 

- popíše působnost Rady pro rozhlasové a 

televizní vysílání 

- výchovně vzdělávací soustava 

- druhy škol a školských zařízení 

- sport a tělovýchova 

- legislativní základ – kultura 

- instituce správy kultury 

- oblasti činnosti správy kultury 

- orientuje se ve struktuře orgánů ochrany 

přírody 

- kategorizuje jednotlivé stráže přírody 

- vyjmenuje oprávnění stráže přírody 

- vysvětlí význam participace občanů a 

občanských sdružení v ochraně přírody 

- popíše faktory, podle kterých se 

posuzuje kvalita životního prostředí 

- rozliší pojmy odpad, komunální odpad, 

nebezpečný odpad 

- aplikuje v praktickém životě pravidla 

pro nakládání s odpady, třídí je 

- popíše okolnosti, za kterých je nutné 

požádat o povolení kácení dřevin 

rostoucích mimo les 

- vyplní žádost o povolení se všemi 

náležitostmi 

19. Základy správy ochrany životního 

prostředí  

- správa životního prostředí 

- správa ochrany ovzduší 

- správa ochrany přírody a krajiny 

- správa ochrany ozónové vrstvy země 

- správa vod 

- správa ochrany zemědělského půdního 

fondu 

- správa nakládání s odpady 

- správa ochrany před působením 

chemických látek 

 

Exkurze – Chráněná krajinná oblast 

                 Správa Povodí Ohře 

 

- vysvětlí obsah základních pojmů 20. Základy správy bezpečnosti a  
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- popíše strukturu organizace policejní 

správy 

- popíše policistu a jeho činnost 

- vyjmenuje povinnosti i oprávnění 

policisty 

- posoudí v obecné rovině oprávněnost 

konkrétních zásahů policie 

- vyjmenuje donucovací prostředky 

policie, popíše podmínky jejich použití 

- vyjmenuje povinnosti občanů i 

organizací ve vztahu k policii i vztahy 

policie k organizacím a občanům 

- vymezí postavení obecní policie 

v systému policejní správy 

- popíše strukturu organizace obrany státu 

- vysvětlí postavení a úkoly krajů a obcí 

v tomto systému 

- objasní pojem branná povinnost, ví, 

koho se týká 

- vysvětlí význam civilní ochrany v době 

míru 

- popíše strukturu Integrovaného 

záchranného systému a činnosti jeho 

jednotlivých složek 

- při varovném signálu uplatní své znalosti 

a dokáže se správně zachovat 

- vyjmenuje vše, co patří do evakuačního 

zavazadla 

- vyjmenuje zpaměti čísla linek tísňového 

volání 

- má základní povědomí o činnosti BIS, 

vojenského obraného zpravodajství a 

ostatních zpravodajských institucí 

obrany 
- správa policie  

- organizace PČR 

- mezinárodní spolupráce PČR 

- policista čr 

- obecní policie 

- správa obrany státu  

- orgány obrany čr 

- správní instituce 

- územní správa 

- profesionalizace armády 

- armádní ozbrojené síly 

- správa zpravodajských služeb 

- zpravodajské instituce 

- bezpečnostní informační služba 

- vojenské obranné zpravodajství 

- vysvětlí obsah základních pojmů 

- popíše strukturu organizace správy 

dopravy 

- vyjmenuje a popíše jednotlivé orgány 

správy pozemních komunikací, drážní 

dopravy, letecké dopravy a 

vnitrozemské a námořní plavby 

21. Základy správy dopravy  

- právní úprava 

- pozemní komunikace 

- drážní doprava 

- letecká doprava 

- vnitrozemská a námořní plavba 

 

- vysvětlí obsah základních pojmů 

- popíše strukturu organizace správy 

soudů a právních institucí 

- rozlišuje veřejnoprávní a 

soukromoprávní instituce, umí je 

vyjmenovat a zařadit a zná jejich 

funkce 

- dokáže vyjmenovat požadavky na 

osobu soudce, advokáta, notáře, 

státního zástupce a soukromého 

exekutora 

22. Základy správy soudů a právních 

institucí  

- právní úprava 

- orgány správy soudů 

- charakteristika jednotlivých orgánů 

správy soudů 

- opakování, upevňování učiva, 

opakování maturitních okruhů  

 

Exkurze Památník vězeňství – Praha 

Pankrác 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

TECHNIKA ADMINISTRATIVY 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Cílem předmětu technika administrativy je poskytnout žákům vědomosti a dovednosti pro  

úspěšné vykonávání administrativních prací. 

 

Charakteristika učiva 

Vyučování směřovalo k tomu, aby žáci dovedli: 

- přesně psát desetiprstovou hmatovou metodou rychlostí 200 úhozů za minutu při přesnosti 

0,05 % „naslepo“ 

- seznámit se a umět používat funkční klávesy psacího stroje /počítače/ 

- upravit text podle korektury 

- pořizovat záznam podle diktátu nebo diktafonu 

- opisovat cizojazyčné texty 

- vyžívat dostupnou kancelářskou techniku a sestavovat a vyhotovovat tabulky 

- umět si upravit pracoviště, dodržovat hygienu a bezpečnost práce 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

1. ročník 1. – 2. téma 

2. ročník 3. – 7. téma 

 

Strategie výuky 

Předmět se vyučuje v 1. a 2. ročníku po dvou hodinách týdně a výuka probíhá podle možností 

školy v odborné učebně vybavené počítači nebo elektronickými psacími stroji. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Po každém tematickém celku je zařazena kontrolní práce. Kromě toho jsou průběžně zařazována  

krátká opakovací cvičení na probírané učivo, diktáty, psaní na rychlost a přesnost. V prvním 

ročníku psaní na přesnost. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Předmět přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí:  

 

- komunikační dovednosti 

- využívání informační technologie a práce s informacemi 

- estetického cítění formou estetické úpravy psaného textu 

- pečlivost a důkladnost při administrativní práci např. pravidelným zakládáním do desek, 

k využívání dovedností získaných v ostatních předmětech, ke stálému zlepšování výkonů, 

popř. ke složení státní zkoušky 
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Počet hodin celkem: 136+0 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

s počítačem nebo elektronickým 

psacím strojem 

- popíše funkce elektronického psacího 

stroje nebo počítače 

- dodržuje provozní řády odborných 

učeben  

1. Úvodní hodina, seznámení s funkcí 

psacího stroje, bezpečnost práce 

 

- ovládá psaní na klávesnici 

desetiprstovou hmatovou metodou 

- orientuje se na klávesnici 

- přesně ví, co je základní postavení ruky 

- ovládá psaní velkých písmen 

- popíše princip psaní velkých písmen 

s čárkou, háčkem a kroužkem 

- přepíše jakýkoliv text obsahující 

značky a číslice 

- správně napíše nejrůznější znaky 

- správně napíše nejrůznější znaky 

v německém a anglickém jazyce 

- používá různou hustotu písma a 

velikost řádkování 

2. Základy psaní na klávesnici 

- písmena základní řady 

- písmena horní řady 

- písmena dolní řady 

- písmena číselné řady 

- velká písmena 

- interpunkční znaménka 

- značky 

- číslice 

- cizojazyčné psaní 

- znaky 

 

- pracuje s tabulátorem a píše do sloupců 

- umí povolit okraje 

- ví, co je písmo tučné, proložené, 

kurzíva 

- upraví text ve spojení s obrázkem 

- používá několik způsobů podtrhávání 

- vycentruje nadpisy 

- načrtne tabulku podle slovního zadání 

- tabulku správně upraví a napíše 

- orientuje se ve složitém záhlaví 

3. Úprava textu 

- zvýraznění textu 

- psaní do sloupců 

- tabulátor 

- úprava tabulek 

 

 

- vyjmenuje formáty dopisních papírů a 

obálek 

- píše správně odvolací údaje 

- ovládá psaní adres na obálky 

- ovládá psaní adres v dopisech 

- popíše úpravu adres do zahraničí 

- ovládá úpravu jednotlivých dopisů 

- pracuje podle norem pro vyhotovování 

písemností 

- píše dopisy na předtisky 

4. Normalizovaná úprava písemností 

- druhy a formáty papírů 

- druhy a formáty obálek 

- adresy na obálkách 

- adresy na dopisním předtisku 

- adresy na osobním dopisu 

- adresy na dopisech občana právnické 

osobě 

- adresy na dopisu do zahraničí 

- úprava dopisu na dopisní předtisk 

- úprava obchodního dopisu 

- úprava osobního dopisu 

- úprava dopisu občana 

- úprava dopisu do zahraničí 

 

- vysvětlí postup při oběhu písemností 
5. Manipulace s písemnostmi 
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- vysvětlí postup při podepisování 

písemností a pojem parafa 

- příjem 

- zapisování 

- přidělování k vyřízení 

- vyřizování 

- podepisování 

- odesílání 

- ukládání a vyřizování 

- popíše zásady správného telefonování 

- pracuje s kopírkou, vyhotoví správnou 

velikost vizitky, pozvánky apod. 

- vysvětlí, jak funguje fax 

- nahrává odpovědi na malý diktafon 

- vyjmenuje evidenční techniku 

6. Praktická cvičení s kancelářskou 

technikou 

- kopírovací stroje 

- diktafon 

- fax 

- telefon 

- evidenční technika 

 

- popíše zařízení kanceláře 

- objasní nároky kladené na 

administrativní pracovníky 

- vymění pásku na psaní ve stroji, 

případně náplně v tiskárně 

- zajímá se o řešení pracovních vztahů 

na pracovišti 

 

 

 

- zvyšuje rychlost a přesnost psaní 

- vypočítává počet úhozů za minutu a % 

chyb 

- píše podle diktátu 

- píše text s porozuměním 

 

7. Organizace  administrativního 

pracoviště 

-  nároky kladené na administrativní 

pracovníky 

- členění pracoviště 

- zařízení kanceláře 

- pracovní vztahy 
 

 

Součástí výuky je psaní diktátů, upevňování 

jistoty psaní naslepo, zrychlování psaní 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

CVIČENÍ K PRÁVU A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Předmět cvičení k právu a veřejné správě je velmi těsně propojen s předměty veřejná správa 

a právo, které patří k důležitým odborným předmětům studovaného oboru. Při praktických 

činnostech a v konfrontaci s odborníky si žák prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky, 

prakticky je aplikuje v případových úkolech. Učí se reagovat na požadavky praxe a využívá 

propojenosti poznatků získaných v odborných i všeobecných předmětech. 

 

Charakteristika učiva 

Výuka směřuje k tomu, aby si žáci prakticky nacvičili a vyzkoušeli činnosti a situace, se kterými 

se mohou v průběhu odborné praxe a později v budoucím zaměstnání setkat. Seznámí se 

s internetovým systémem veřejné správy a práva, s činnostmi pracovníků jednotlivých úřadů. 

Vytvoří si soubor základních dovedností nutných pro výkon práce v orgánech veřejné správy. 

Osvojí si osobnostní vlastnosti požadované u pracovníka veřejné správy při výkonu činností i při 

jednání s klienty. Učivo předmětu je výběrem témat vhodných k praktickému nácviku 

v podmínkách školy. Žáci jsou vedeni k interpretaci právních pramenů, k jejich transformování 

do příkladů z praxe. Tato schopnost předpokládá vedení žáka k práci s tiskem a využití 

počítačových programů včetně ASPI (autorizovaný systém právních informací). 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

Právo: 

3. ročník:  1.  –   3.  téma  

4. ročník:  4.  –   5. téma 

 

Veřejná správa: 

3. ročník:  6.  –   7.  téma  

4. ročník:  8.  –  10. téma 

 

 

Strategie výuky 

Žák řeší praktické příklady, případové úkoly, pracuje s právními normami a tiskopisy 

jednotlivých úřadů. Důraz je kladen na jeho orientaci v internetové síti, na schopnost vyhledat 

rychle a správně požadovanou informaci. Je veden i k používání dalších informačních zdrojů. 

Musí se orientovat v obsahu právních norem, musí být schopen je vyložit a použít pro řešení 

konkrétní situace. Prostřednictvím besed s úředníky a exkurzí na konkrétních pracovištích si 
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studenti konfrontují teoretické znalosti s praxí. Ve výuce budou použity různé aktivizující 

strategie. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žák je hodnocen průběžně za schopnost aplikovat teoretické znalosti na konkrétních příkladech, 

za řešení konkrétních situačních problémů. Součástí každého tematického celku je písemný 

výstup, který prověří praktické dovednosti žáka. Musí umět pracovat s právními normami, 

orientovat se v nich, vykládat je a používat při řešení úkolů. Hodnotí se také schopnost formálně 

správného a odborného vyjadřování, práce s informacemi – vyhledávaní zdrojů informací, jejich 

zhodnocení, zpracování a použití. Žák musí umět diskutovat o problému, vhodně argumentovat 

a svůj názor obhajovat. Hodnocena je také aktivita při výuce a orientace v současném dění. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Žáci byli vedeni k tomu, aby 

- jednali s lidmi slušně a odpovědně 

- dokázali přiměřeně řešit konfliktní situace, případně jim předcházet 

- vyjadřovali se v mluveném i psaném projevu formálně i odborně správně 

- si uvědomovali potřebu aktivního zapojení do života občanské společnosti 

- si vážili demokratických hodnot a jednali v souladu s nimi 

- diskutovali o aktuálních problémech, dokázali obhájit přiměřeným způsobem svůj postoj 

- kriticky hodnotili získané informace, orientovali se v jejich rozdílné informační hodnotě 

- odsuzovali předsudečné jednání, projevy rasismu, intolerance, nacionalismu, xenofobie 

- vážili si lidské práce 

- měli přehled o možnostech svého pracovního zařazení a dovedli vyhledávat pracovní uplatnění 

- dokázali se přizpůsobit měnícím se životním i pracovním podmínkám a celoživotně se 

vzdělávat 
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Počet hodin celkem: 34+28 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

- pracuje s prameny občanského práva 

- vypracuje kupní smlouvu, smlouvu o 

dílo, nájemní smlouvu, smlouvu o 

půjčce a darovací smlouvu za pomoci 

příslušných právních předpisů 

 

1. Občanské právo  

- prameny občanského práva 

- kupní smlouva 

- smlouva o dílo 

- nájemní smlouva 

- smlouva o zápůjčce 

- darovací smlouva 

 

 

- pracuje s prameny obchodního práva 

- sestaví kupní smlouvu, smlouvu o dílo a 

nájemní smlouvu dle platných 

obchodněprávních norem 

 

2. Obchodní právo  

- prameny obchodního práva 

- druhy obchodních smluv 

- obchodní společnosti 

 

 

- pracuje s prameny pracovního práva 

- řeší právní problémy za pomoci 

příslušných právních předpisů 

- vypracuje pracovní smlouvu, výpověď, 

dohodu o ukončení pracovního poměru 

a další 

 

3. Pracovní právo  

- vznik pracovního poměru - pracovní 

smlouva 

- typy ukončení pracovního poměru 

- výpověď daná zaměstnancem 

- výpověď daná zaměstnavatelem 

- napomenutí zaměstnance 

- dohoda o provedení práce 

- dohoda o pracovní činnosti  

 

 

- pracuje s prameny rodinného práva 

- řeší právní problémy za pomoci 

příslušných právních předpisů 

- vypracuje žádost o uzavření manželství, 

návrh na rozvod manželství, návrh na 

úpravu výchovy a výživy nezletilého 

dítěte 

4. Rodinné právo  

- prameny rodinného práva 

- návrh na uzavření manželství 

- návrh na rozvod 

- návrh na úpravu výchovy a výživy 

nezletilého dítěte 

 

- pracuje s prameny občanského práva 

- vypracuje návrh na vydání platebního 

rozkazu, návrh na výkon rozhodnutí 

prodejem movité věci, návrh na výkon 

rozhodnutí zřízením soudcovského 

zástavního práva a ostatní návrhy 

podávané k soudu za pomoci 

příslušných právních předpisů 

5. Občanské soudní řízení 

- návrh na vydání platebního rozkazu 

- návrh na výkon rozhodnutí prodejem 

movité věci 

- návrh na výkon rozhodnutí zřízením 

soudcovského zástavního práva 

- ostatní návrhy v občanském soudním 

řízení 

 

 

- pracuje s pramenem práva - zákonem o 

katastru nemovitostí České republiky 

- pracuje s internetovým portálem 

nahlížení do katastru nemovitostí 

- vyhledá stavbu, bytovou jednotku, 

parcelu v katastru nemovitostí ČR 

 

6. Správa na úseku katastru 

nemovitostí 

- návrh na vklad do katastru nemovitostí 

- nahlížení do katastru nemovitostí 
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- vyplní žádost o stavební povolení 

pomocí vysvětlivek 

- sestaví ohlášení drobné stavby 

 

7. Stavební správa  

- žádost o stavební povolení 

- ohlašování staveb 

 

 

- vypíše úplně a správně tiskopisy 

používané na živnostenském úřadě 

- vyhledá na internetu živnostenský 

rejstřík   

8. Živnostenská správa  

- živnostenská oprávnění 

- ohlášení živnosti 

 

- vyhledá vzory formulářů používaných 

ve vnitřní správě 

- řeší případové úkoly vztahující se 

k užívání občanského průkazu, 

cestovního dokladu 

- vyplní žádost o vydání občanského 

průkazu, žádost o vydání cestovního 

pasu, žádost o výpis z rejstříku trestů, 

přihlašovací lístek k trvalému pobytu 

 

9. Vnitřní správa  

- žádost o vydání občanského průkazu 

- žádost o vydání cestovního pasu 

- žádost o výpis z rejstříku trestů 

- přihlašovací lístek k trvalému pobytu 

 

- vyhledá na stránkách konkrétního 

úřadu práce nabídky volných míst, 

které odpovídají jeho budoucí 

kvalifikaci 

10. Správa zaměstnanosti  

- úřady práce 

- www.mpsv.cz 

  

 

 

 

http://www.mpsv.cz/
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

EKONOMIKA 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

Cílem výuky je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, aby pochopili mechanismus fungování tržní 

ekonomiky a porozuměli podstatě podnikatelské činnosti a hospodaření podniku. Důležitá je také 

znalost fungování finančního trhu, národního hospodářství /včetně neziskového sektoru/ a EU. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo předmětu je rozčleněno do 12 tematických celků. Úvodní tři témata se věnují základním 

ekonomickým pojmům a kategoriím a jsou základem pro úspěšné zvládnutí předmětu. Mají 

sloužit také motivačně. Téma podnikání má přispět k základní orientaci v právních formách 

podnikání, objasnit postup při založení firmy a informovat o povinnostech podnikatelů vůči 

státu. Navazující téma je rozšířením znalostí, které souvisí s jednotlivými podnikovými 

činnostmi. Pro rozšíření učiva se budeme věnovat práci ve fiktivní firmě – možná spolupráce 

s partnerskou školou, kde žáci získají odborné znalosti a dovednosti v mezinárodní komunikaci. 

Učivo o daních objasní podstatu daňové soustavy ČR a přispěje k osvojení některých dovedností 

potřebných při registraci a placení daní. Učivo o finančním trhu, bankovnictví a pojišťovnictví 

má napomoci žákům orientovat se v různých možnostech zhodnocení finančních prostředků, v 

moderních způsobech platebního styku a různých typech pojištění. Poslední dvě témata jsou 

zaměřena na makroekonomii – v nich si žák osvojí pojmy, které jsou běžnou součástí života 

dnešní společnosti. Jedná se především o základní ekonomické ukazatele a schopnost posuzovat 

ekonomickou úroveň státu pomocí těchto ukazatelů. Žáci by měli rovněž získat základní 

představu o struktuře veřejných financí a orientovat se v jednotlivých částech státního rozpočtu 

a objasnit souvislost s rozpočtem EU. 

Učivo předmětu velmi úzce souvisí s učivem předmětu účetnictví. Existují i vazby na další 

předměty jako je matematika, informační a komunikační technologie a český jazyk 

 

Vyučování ekonomice směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
- orientovat se v ekonomických jevech 

- samostatně posuzovat ekonomické ukazatele a zaujímat k nim stanoviska 

- orientovat se v právní úpravě podnikání a zpracovat jednoduchý podnikatelský záměr 

- orientovat se v pracovně-právních vztazích 

- využívat nástrojů marketingu a managementu při řízení 

Rozvržení učiva do ročníků 

2. ročník  1.  –   7. téma 

3. ročník  8. – 12. téma 
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Strategie výuky 

Výuka předmětu vychází z toho, že učivo bude pro žáky zajímavé a využitelné v praktickém 

životě. Proto jsou žáci maximálně zapojováni do výuky – např. řešením úkolů na dané téma, 

získáváním informací z různých zdrojů, vyhodnocováním získaných informací, hodnocením 

ekonomických jevů. Ve většině témat by měl být učitel pouze jakýmsi „průvodce obsahem 

učiva“. 

Do výuky nejsou zařazena cvičení, přesto je součástí výuky řešení konkrétních praktických 

příkladů (výpočty mezd, výpočty odpisů, daňové výpočty, kalkulace vlastních nákladů apod.). 

Praktické úkoly plní žáci v průběhu teoretických hodin a dále tyto úkoly dotvářejí v rámci 

samostatné domácí práce. Upřednostňuje se skupinové a problémové vyučování s důrazem na 

komunikativní dovednosti, které se uplatní především při interpretaci výsledků řešení 

zpracovávaných úkolů a při prezentaci aktuálních ekonomických témat. Používány jsou 

i prostředky výpočetní techniky. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou průběžně hodnoceni známkami při individuálním zkoušení (prověření správného 

pochopení a používání ekonomických pojmů, schopnosti uvažování v souvislostech, schopnosti 

reagovat na konkrétní ekonomické jevy a domýšlet důsledky). Znalosti lze dále ověřovat 

písemnými testy rovněž hodnocenými známkami (nejlépe v závěru tematických celků). 

Hodnocena je také aktivita při výuce. Další hodnocení bude ve 2. ročníku souviset se 

zpracováním projektu „Podnikatelský záměr a jeho realizace“. Žáci budou v týmech (2-3) 

pracovat na projektu – budou hodnoceni přidělenými body za dílčí výsledky a v závěru za 

komplexní zpracování projektu výslednou známkou. V rámci soutěže bude na základě 

prezentace jednotlivých týmů vyhodnocen nejlepší projekt. Ve 3. ročníku budou žáci dále 

hodnoceni známkou za zpracování ročníkové práce na vybrané ekonomické téma a zprávy 

z praxe. Svými spolužáky bude každý žák v obou ročnících hodnocen za prezentaci aktuálního 

ekonomického tématu. Při hodnocení je důraz kladen především na porozumění učivu, schopnost 

aplikovat získané poznatky při zpracování žákovského projektu, umění argumentovat, diskutovat 

o ekonomických otázkách a uvažovat v souvislostech. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

V průběhu studia tohoto obsahového okruhu se žák naučí : 

- rozvíjet komunikativní dovednosti, tzn. dovednosti vyjadřovat se ústně, zpracovávat 

písemný materiál, využívat informací získaných z různých zdrojů, vysvětlovat a znázorňovat 

konkrétní situace 

- rozvíjet dovednost pracovat v týmu na dosažení společných cílů, nést zodpovědnost za 

práci vlastní i práci ostatních spolupracovníků 

- využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 

s informacemi 

- aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů 

V předmětu je zejména realizováno průřezové téma Člověk a svět práce, kdy řešením 

praktických úkolů a osvojováním si vědomostí z různých ekonomických oblastí žák získává lepší 

možnost pro uplatnění na trhu práce. 

V předmětu jsou realizována i další průřezová témata : 

Průřezové téma Informační a komunikační technologie je realizováno např. při vyhledávání 

různých aktuálních informací, zákonných norem, zpracováním podnikatelského záměru, atd. 

Průřezové téma Občan v demokratické společnosti je realizováno tím, že se žák učí jednat 

samostatně, zodpovědně a iniciativně ve svém vlastním zájmu i v zájmu veřejném. Žák se učí 

diskutovat o citlivých a závažných celospolečenských problémech. 
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Počet hodin celkem: 136+0 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák 

- popíše, čím se zabývá ekonomie 

- rozliší makro a mikroekonomii 

- vysvětlí úlohu jednotlivých 

ekonomických subjektů 

- orientuje se v jednotlivých 

ekonomických systémech 

1. Ekonomie jako věda 

- předmět ekonomie 

- makroekonomie a mikroekonomie 

- základní ekonomické subjekty 

- základní ekonomické otázky a systémy 

 

- používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy  
2. Základní ekonomické pojmy 

-  potřeby, statky, služby 

-  spotřeba 

-  životní úroveň 

-  výroba, výrobní faktory,  

-  hospodářský proces 

-  zboží, peníze, cena  

 

- popíše fungování tržního mechanismu 

- posoudí vliv ceny na nabídku a 

poptávku 

- vyjádří formou grafu určení 

rovnovážné ceny 

- vysvětlí podstatu konkurence 

3. Tržní hospodářství 

- trh - pojem, subjekty, členění, 

charakteristiky 

- trhu 

- nabídka a poptávka 

- faktory ovlivňující nabídku a poptávku 

- tržní rovnováha, vztah mezi nabídkou a 

poptávkou 

- tržní mechanismus 

- konkurence 

- selhání trhu 

 

- vysvětlí podstatu a cíle podnikání 

- orientuje se v právních formách 

podnikání a dovede charakterizovat 

jejich základní znaky 

- orientuje se v náležitostech  a přílohách 

žádosti o živnostenské oprávnění 

- pracuje s obchodním zákoníkem a 

živnostenským zákonem 

- orientuje se ve způsobech ukončení 

podnikání 

- uvede základní povinnosti podnikatel 

vůči státu       

4. Podnikání 

-  právní formy podnikání 

- podnikání podle živnostenského 

zákona a    

- obchodního 

- zákoníku 

- podnikání v rámci EU 

 

- vysvětlí pojem podnik a uvede znaky a 

cíle podniku 

- rozliší dlouhodobý a oběžný majetek 

- rozliší jednotlivé zdroje majetku 

- rozliší jednotlivé druhy nákladů a 

výnosů 

- vypočte hospodářský výsledek 

- na příkladech vysvětlí a vzájemně 

porovná druhy odpovědnosti za škody 

ze strany 

- zaměstnance a zaměstnavatel 

5. Podnik, majetek podniku, 

hospodaření podniku 

- druhy podniků 

- znaky podniku 

- cíle podniku 

- majetek podniku 

- financování podniku 

- náklady a výnosy, hospodářský 

výsledek 

- škody a odpovědnost za škodu 
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- vytvoří podnikatelský záměr a sestaví 

rozpočet: 

- stanoví, jakou činnost bude provádět 

- určí, jaké výrobní faktory bude 

potřebovat 

- rozliší dlouhodobý a oběžný majetek 

- vypočte hodnotu majetku a zdrojů 

- rozliší jednotlivé nákladové druhy 

- vysvětlí podstatu stanovení ceny 

(marketingový a nákladový přístup) 

- posoudí reálnost záměru 

- stanoví marketingovou strategii při 

zavedení firmy na trh 

6. Podnikatelský záměr – domácí 

příprava 

 

- orientuje se ve struktuře podnikových 

činností 

- charakterizuje průběh výrobních 

činností 

- určí optimální výši zásob 

- provede propočty nákupu a spotřeby 

zásob 

- vypočítá zhodnocení investice 

- orientuje se v zákonné úpravě mezd 

- provádí mzdové výpočty, zákonné 

odvody, sociální a zdravotní pojištění 

- popíše nástroje marketingu 

- vysvětlí části procesu řízení a jejich 

funkci 

7. Podnikové činnosti 

- uspořádání podnikových činností 

- organizační schéma 

- hlavní činnost 

- zásobování a logistika 

- investiční činnost 

- získávání pracovníků, pracovně-právní 

vztahy 

- odměňování – mzda, sociální a 

zdravotní pojištění, daň z příjmů 

právnických osob 

- marketing a marketingový mix 

- management 

 

- orientuje se v soustavě daní 

- rozliší princip přímých a nepřímých 

daní 

- provádí výpočet různých typů daní 

- vyhotoví daňové přiznání 

8. Daňová soustava 

- struktura daňové soustavy 

- přímé a nepřímé daně 

 

- objasní podstatu finančního trhu a 

orientuje se v jeho segmentech a 

subjektech 

- vysvětlí použití cenných papírů a 

obchodování s nimi 

- vysvětlí obecné znaky burzy 

9. Finanční trh 

- peníze, vznik a funkce peněz, formy 

- cenné papíry 

- peněžní a kapitálové trh 

- nástroje a subjekty finančního trhu 

- burza 

 

- orientuje se v bankovním systému 

- popíše úlohu centrální banky 

- rozliší aktivní a pasivní bankovní 

obchody 

- orientuje se v základních bankovních 

službách 

- vysvětlí základní pojmy 

v pojišťovnictví 

- orientuje se v jednotlivých druzích 

pojištění 

10. Bankovnictví a pojišťovnictví 

- bankovní systém 

- bankovní obchody – vklady, úvěry 

- bankovní služby, úrokové sazby, 

RPSN 

- platební styk – národní a zahraniční 

měna 

- základní pojmy v pojišťovnictví 

- druhy pojištění 

 

- orientuje se ve struktuře národního 

hospodářství 
11. Národní hospodářství a EU 

- struktura NH, subjekty NH 
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- orientuje se ve ziskovém a neziskovém 

sektoru 

- vysvětlí význam ukazatelů NH 

- srovná úlohu malých a velkých 

podniků v ekonomice státu 

- objasní podstatu „cyklického vývoje 

hospodářství“ 

- objasní příčiny a druhy 

nezaměstnanosti  

- posoudí dopady inflace a deflace 

- posoudí význam zahraničního obchodu 

- na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje 

státního rozpočtu 

- objasní důležitost evropské integrace 

- zhodnotí ekonomický dopad členství 

v EU 

- činitelé ovlivňující úroveň NH 

- základní ukazatele - HDP, 

nezaměstnanost,     

- inflace, platební bilance 

- hospodářská politika státu, její cíle, 

nositelé, nástroje 

- činitelé ovlivňující hospodářskou 

politiku 

- státní rozpočet, EU, rozpočet EU 

- Evropská unie 

  

- objasní podstatu financí 

- objasní členění financí 

- popíše rozdílné financování ziskových 

a neziskových organizací 

- vysvětlí důvody státních zásahů do 

ekonomiky 

- orientuje se ve státním rozpočtu a 

místních rozpočtech a má přehled o 

konkrétních údajích 

12. Veřejné finance 

- základy financí 

- financování neziskových organizací 

- základní charakteristika veřejných 

financí 

- veřejné rozpočty 

- veřejné příjmy a výdaje 

- fiskální politika 

- státní rozpočet – pojem, funkce 

- rozpočtová pravidla 

- struktura státního rozpočtu 

- územní rozpočty – kraje, obce 

- financování školství 

- financování zdravotnictví 

- financování sociálního zabezpečení 

- financování kultury 

- financování sportu 

- financování péče o životní prostředí 

- financování výzkumu a vývoje 

- financování obrany státu 

- financování bydlení 

- financování justice a policie 

- financování církví v ČR 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

STATISTIKA 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Cílem předmětu statistika je seznámit žáky se způsoby zpracování statistických dat a jejich 

publikací. Naučí je používat statistické metody při posuzování ekonomických a sociálních jevů. 

Žáci se naučí pracovat s veřejně dostupnými statistickými daty, seznámí se základy statistického 

výzkumu. Seznámí se základními postupy statistického šetření. 

 

Charakteristika učiva 

Vzdělávání v předmětu statistika směřuje k tomu, aby žáci 

- dovedli aktivně používat základní statistické pojmy 

- uměli třídit a zpracovávat statistické soubory pomocí tabulkových procesorů a databázových 

programů (Excel, Access) 

- dovedli publikovat získané výsledky pomocí tabulek a grafů 

- pochopili význam demografického vývoje regionů pro práci v oblasti veřejné správy 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

3. ročník  1.  – 6. téma 

 

Strategie výuky 

Předmět se vyučuje ve třetím ročníku. Důraz je kladen především na samostatné zpracování 

souborů dat a volbu vhodného způsobu publikace.  Ke statistickému zpracování se využívají 

běžně dostupné tabulkové nebo databázové programy.   

 

Hodnocení výsledků žáků 

Do celkového hodnocení žáků jsou zahrnuty informativní testy zaměřené na výpočet 

statistických ukazatelů a grafické zpracování dat. Kromě těchto testů bude zadána samostatná 

domácí práce zaměřená na úplné zpracování statistického souboru. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Po zvládnutí učiva předmětu statistika má žák tyto kompetence 

- pracovat se statistickými údaji 

- vhodným způsobem publikovat výsledky statistického šetření 

- využívat a vyhledávat informace kvantitativního charakteru 

- pracovat se statistickými údaji 
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- Počet hodin celkem: 68+0 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák 

- aktivně používá pojmy statistický 

soubor, statistická jednotka, statistický 

znak 

- orientuje se v současné statistice 

- využívá dostupné zdroje statistických 

dat 

1. Statistika 

- základní pojmy 

- historie statistiky 

- statistika současnosti 

- ČSÚ 

 

- popíše způsob sběru dat a organizaci 

statistického šetření 

- třídí statistické soubory a vypočítá 

střední hodnoty 

- sestavuje datové soubory a je schopen 

ověřit jejich správnost 

- rozpozná jednotlivé typy proměnných 

a správně je používá při statických 

výpočtech·  

2. Statistická data 

- zdroje dat 

- sběr dat 

- datové soubory 

- základní typy proměnných a jejich 

charakteristika 

 

- zvolí správný způsob měření proměnné 

- vyčíslí chybu měření a s touto chybou 

umí pracovat 

- aplikuje objektivitu, spolehlivost a 

validitu měření v rámci konkrétního 

případu měření 

3. Statistická měření 

- způsoby měření 

- chyby měření 

- objektivita měření 

- spolehlivost měření 

- validita měření 

 

- třídí data podle daných kritérií 

- sestavuje datové matice 

- zvládá základní statistické výpočty a 

dovede je aplikovat na konkrétní 

případ statistického šetření 

4. Analýza dat 

- způsoby třídění dat 

- sestavení datové matice 

- základní statistické výpočty 

 

- sestavuje datové tabulky 

- vytváří grafy pro zobrazení dat 

- využívá vhodný software pro tvorbu 

tabulek a grafů (Exel, Acess apod.)  

5. Zobrazování dat 

- tvorba tabulek 

- tvorba grafů 

 

- umí aplikovat postupy statistického 

usuzování na konkrétní příklad 

statistického šetření 

- definuje příčinné vztahy v rámci 

kauzality 

- správně zhodnotí význam statistického 

usuzování pro praxi 

6. Statistické usuzování 

- teoretická východiska 

- kauzalita 

- význam statistického usuzování 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je seznámit žáky se zásadami písemného 

styku a manipulace s písemnostmi. Správné a samostatné vyhotovování písemností a vedení 

administrativní agendy je předpokladem precizní práce úředníka. 

 

Charakteristika učiva 

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- věcně, jazykově a formálně správně zpracovávat písemnosti 

- dbát na estetickou úpravu písemností 

- pracovat s různými formuláři 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

3. ročník  1. –   6. téma 

4. ročník  7. – 11. téma 

 

Strategie výuky 

Předmět se vyučuje ve 3. a 4. ročníku po 2 hodinách týdně a výuka probíhá podle možností školy 

v odborné učebně vybavené počítači nebo elektronickými psacími stroji. Tvoří součást předmětů 

administrativně správního charakteru: veřejná správa, právo, ekonomika, účetnictví, technika 

administrativy a informační a komunikační technologie. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

V každé druhé hodině odevzdávají žáci své práce ke kontrole. Po ukončení tematického celku je 

zařazena praktická kontrolní práce. Jednou za čtvrtletí se píše kontrolní práce z teoretického 

učiva. Jednou za pololetí se kontroluje evidence písemností v deskách popř. v počítači žáka. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Předmět přispívá k rozvoji zejména těchto klíčových kompetencí: komunikativní, využívat 

informační technologie a pracovat s informacemi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se odborně 

i gramaticky správně vyjadřovali v psaném projevu, aby měli přehled o využití svých dovedností 

v praktickém uplatnění, aby uměli sami ohodnotit kvalitu své práce. 
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Počet hodin celkem: 68+56 

Výsledky vzdělávání Učivo 
Pzn. 

(128) 

Žák 

- zpracovává věcně, jazykově a formálně 

správně odborné písemnosti 

- rozeznává dopisy úřední a soukromé 

- popíše části úředních dopisů a jejich 

obsah 

- pracuje podle norem pro vyhotovování 

obchodních písemností 

- upraví text do bloku 

- přesně určí úpravu dopisů 

- vysvětlí podstatu korektury 

- popíše, co znamenají korekturní znaky 

- provede opravy podle korektur 

1. Tvorba úředního dopisu 

- charakteristické rysy administrativního 

stylu  

- struktura úředního dopisu, formální 

úprava  

- normalizovaná úprava písemností  

- druhy úředních písemností  

- korektury 

 

- sestaví leták s případnou nabídkou 

- sestaví a napíše inzerát a odpověď na 

něj 

2. Propagační písemnosti 

- nabídky, prospekty, inzeráty, letáky aj. 

 

- samostatně sestaví pozvánku na poradu 

a zápis z porady 

- vyhotoví listinu přítomných 

- orientuje se v písemnostech vedoucích 

pracovníků – oběžník, směrnice, 

příkaz, rozhodnutí 

- napíše zprávu z pracovní cesty 

- vyplní cestovní příkaz 

- vyhotoví vnitropodnikové sdělení 

3. Vnitropodnikové písemnosti 

- pracovní porady (pozvánky, evidence 

přítomných, zápisy z porad a úředních 

jednání)  

- pracovní cesty (schválení pracovní 

cesty, vyúčtování pracovní cesty, 

zpráva z pracovní cesty 

- písemnosti vedoucích pracovníků 

(příkaz, rozhodnutí, směrnice, 

oběžníky) 

- písemný styk mezi vnitropodnikovými 

útvary  

 

- sestaví podle zadání a správně upraví, 

blahopřání, poděkování, omluvu, 

kondolenci, pozvánku, doporučení 

4. Osobní dopisy vedoucích 

pracovníků 

- blahopřejné dopisy 

- děkovné dopisy 

- omluvné dopisy 

- soustrastné dopisy 

- pozvání formou osobního dopisu 

- doporučující dopisy 

 

- ovládá způsob úpravy a stylizaci 

žádosti, přihlášky, stížnosti a odvolání 
5. Dopisy občana právnickým osobám 

 

- správně vyhotoví písemnosti ve styku 

s bankou a poštou podpisové vzory   

 

6. Písemnosti ve styku s bankou a 

poštou 

- šek, výběrní lístek, platební karty, 

pokladní složenka 

- příkaz k úhradě a k inkasu, trvalý 

příkaz k úhradě  

- poštovní poukázky a poštovní 

průvodky 
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- podpisové vzory 

- napíše žádost o místo 

- napíše strukturovaný a vypravovací 

životopis 

- ovládá vyplňování dotazníků a 

formulářů v personální oblasti 

- napíše pracovní smlouvu, pracovní 

posudek a dohody 

- sestaví dohodu o ukončení pracovního 

poměru 

- napíše výpovědi ze strany zaměstnance 

a zaměstnavatele 

7. Personální písemnosti 

- žádost o místo 

- životopis (vypravovací, strukturovaný) 

- pracovní smlouva 

- dotazník 

- ukončení pracovního poměru - 

výpovědi, dohoda 

- pracovní posudek 

- formuláře 

 

- vyhotoví plnou moc, podpisové vzory, 

dlužní úpis a potvrzenku 

- vyhotoví pověření 

- vysvětlí, co je prokura 

- ovládá obsah a úpravu žaloby, 

odvolání, výzvy, upomínky, 

rozhodnutí, oznámení  

- upraví obecně závaznou vyhlášku či 

jiné legislativní písemnosti 

- ovládá vyplňování dotazníků a 

formulářů  

8. Právní a správní písemnosti 

- plná moc, podpisové vzory, dlužní 

úpis, potvrzenka  

- pověření 

- smlouvy 

- prokura 

- žaloby a odvolání 

- správní rozhodnutí 

- výzva, upomínka, zápis, stížnost 

- písemnosti legislativního charakteru – 

obecní vyhlášky a nařízení 

- formuláře a dotazníky 

 

- samostatně a správně vyhotoví 

písemnosti při uzavírání, plnění nebo 

neplnění smluv - poptávku, nabídku, 

objednávku, dodací list, fakturu, 

urgenci, reklamaci a  upomínku 

- samostatně sestaví písemnosti podle 

zadání 

9. Písemnosti v hospodářském styku 

- poptávka 

- nabídka 

- objednávka 

- dodací list 

- faktura 

- urgence 

- odpověď na urgenci 

- reklamace 

- odpověď na reklamaci 

 

- používá příslušnou úpravu v dopisech 

do zahraničí 
10. Úprava dopisu v cizím jazyce 

 

- používá email 

- popíše využití elektronického podpisu 
11. Elektronická komunikace 

- jednoduchá sdělení (e-mail) 

- dokumenty posílané v příloze 

- možnosti využití elektronického 

podpisu 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

Název vyučovacího předmětu:  

ÚČETNICTVÍ 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle 

Cílem obsahového okruhu je rozvíjet myšlení žáků v oblasti účetnictví tak, aby pochopili nutnost 

vést evidenci podnikatelské činnosti a její principy. Žáci získají předpoklady pro správné vedení 

evidence a naučí se orientovat v zákonech a předpisech, které vedení evidence upravují. 

 

Charakteristika učiva 

Okruh zahrnuje učivo z oblasti vedení daňové evidence, účetnictví a výpočtu pro podnikání 

důležitých daní. Smyslem učiva je, aby žáci dokázali v praxi vést evidenci podnikatelské činnosti 

v souladu s existující právní úpravou a aby dokázali reagovat na změnu v právní úpravě vedení 

evidence. Současně aby dokázali vypočítat nejdůležitější daňové povinnosti a vyplnit příslušné 

formuláře daňových přiznání. Žáci se naučí vést daňovou evidenci i účetnictví pomocí výpočetní 

techniky. 

 

Rozvržení učiva do ročníků 

3. ročník   1. – 11. téma 

4. ročník 12. – 22. téma 

 

Strategie výuky 

Výuka předmětu je zaměřena na praktické vedení evidence podnikatelské činnosti. Učitel s žáky 

řeší praktické otázky vedení evidence podnikatelské činnosti. Motivuje žáky k samostatnému 

získávání informací o změnách zákonů, které tuto evidenci upravují. V předmětu účetnictví jsou 

využívány poznatky z ostatních ekonomických předmětů. Základem praktického vedení 

účetnictví je využívání výpočetní techniky. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žák je prověřován průběžně v hodinách písemnou i ústní formou a hodnocen za dosaženou 

úroveň znalostí, za schopnost aplikovat získané znalosti na praktických případech vedení 

evidence. Žák musí umět diskutovat o problému, vhodně argumentovat a svůj názor obhajovat. 

Žák je hodnocen také za samostatnost při řešení zadaných úkolů. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Žáci jsou vedeni k tomu aby: 

- si uvědomovali nutnost vést evidenci podnikatelské činnosti 

- si uvědomovali nutnost dodržovat platné zákona a vyhlášky 

- kriticky hodnotili získané informace a orientovali se v jejich rozdílné informační hodnotě 

- se vyjadřovali v mluveném i psaném projevu formálně i odborně správně 

- diskutovali o odborných problémech a dokázali obhájit přiměřeným způsobem svůj názor 

- měli přehled o možnostech svého pracovního zařazení a dovedli vyhledávat pracovní uplatnění 

- dokázali se přizpůsobit měnícím se pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat 
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Počet hodin celkem: 68+84 

Výsledky vzdělávání Učivo Pzn. 

Žák 

- vysvětlí význam a funkce účetnictví 

- popíše způsoby vedení evidence 

podnikatelské činnosti 

- rozliší rozdíl mezi finančním a 

manažerským účetnictvím. 

- orientuje se v zákonech spojených 

s účetní a daňovou evidencí  

1. Ekonomické zákonitosti platné v 

účetnictví 

- význam účetnictví 

- obecné účetní zásady 

- účetní soustavy 

- právní úprava účetnictví a daňové 

evidence 

 

- objasní význam účetních dokladů 

- popíše jednotlivé druhy účetních 

dokladů včetně jejich náležitostí 

- vyhotoví základní účetní doklady 

- popíše oběh účetních dokladů ve firmě 

- vysvětlí zásady archivace účetních 

dokladů 

2. Účetní doklady 

- druhy účetních dokladů 

- náležitosti účetních dokladů 

- vyhotovování účetních dokladů 

- oběh účetních dokladů 

- charakteristika jednotlivých účetních 

dokladů 

 

- vysvětlí podstatu zákonné úpravy 

vedení daňové evidence 

- vede daňovou evidenci  

- sestaví závěrku daňové evidence 

- vypočítá daň z příjmů FO 

3. Daňová evidence 

- podstata a úkoly 

- vedení daňové evidence 

- uzávěrkové práce 

- daň z příjmů FO 

 

- rozliší dlouhodobý  oběžný majetek 

- vypočítá hodnotu majetku podniku 

- vysvětlí inventuru a inventarizaci 

majetku 

4. Prostředky k podnikání 

- přehled majetku 

- oceňování majetku 

- inventarizace majetku 

 

- orientuje se v zákonu o účetnictví 

- sestaví rozvahu jako základ 

podvojného účetnictví 

- popíše jednotlivé druhy majetku  

- popíše jednotlivé druhy zdrojů 

podnikového majetku 

5. Podvojné účetnictví 

- aktiva - majetek podniku 

- pasiva – zdroje krytí 

 

- sestaví rozvahu 

- objasní změny v rozvaze  
6. Rozvaha 

- pojem 

- druhy rozvah 

- vztahy v rozvaze a rozpis do účtů 

- změny rozvahových stavů 

 

- popíše účet 

- vysvětlí princip účtování v podvojném 

účetnictví 

- rozepíše jednotlivé rozvahové položky 

na rozvahové účty 

- vyjmenuje jednotlivé druhy účtů 

- popíše, co je účtová osnova a účtový 

rozvrh 

7. Účet 

- pojem a struktura účtů 

- druhy účtů - rozvahové, výsledkové,  

podrozvahové 

- podvojnost a souvztažnost 

- syntetická a analytická evidence 

 

- rozliší jednotlivé účetní knihy 

- zapisuje doklady do účetních knih 

- vysvětlí způsoby oprav účetních zápisů 

8. Účetní zápisy a účetní knihy 

- druhy účetních zápisů 

- opravy účetních zápisů 
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- účetní knihy a jejich vedení 

- účtuje o peněžních prostředcích 

v hotovosti, na bankovních účtech a o 

ceninách 

9. Peněžní prostředky a jejich 

účtování 

- peněžní prostředky a jejich evidence 

- účtování peněžních prostředků v 

hotovosti 

- účtování peněžních prostředků na účtu 

v bance 

- účtování cenin 

- krátkodobé bankovní úvěry 

 

- vysvětlí pojem DPH 

- účtuje DPH 
10. DPH a její účtování 

 

- popíše rozdělení zásob 

- oceňuje a účtuje pořízení a pohyb 

zásob 

11. Zásoby a jejich účtování 

- druhy a evidence zásob 

- oceňování zásob 

- účtování zásob způsobem A 

- výdej zásob ze skladu 

- materiál na cestě 

 

- popíše rozdělení dlouhodobého 

majetku 

- oceňuje a účtuje pořízení a pohyb 

dlouhodobého majetku 

- vysvětlí princip odpisů a vypočítá je 

12. Účtování dlouhodobého majetku 

- pořízení DHM 

- ocenění DHM 

- odpisy DHM 

- vyřazení DHM 

 

- vysvětlí pojem mzdy 

- vypočte mzdu 

- účtuje o mzdách a srážkách ze mzdy 

- účtuje pohledávky a závazky vůči 

zaměstnancům a institucím 

13. Mzdy 

- výpočet a účtování mezd 

- účtování sociálního a zdravotního 

pojištění 

- daň z příjmu zaměstnanců 

- ostatní srážky z mezd 

- nemocenská 

 

- vysvětlí pojem pohledávka a závazek 

- účtuje pohledávky za odběrateli 

- účtuje závazky vůči dodavateli 

- účtuje pohledávky a závazky vůči 

institucím 

- vysvětlí pojem směnka a pozná druhy 

směnek 

14. Zúčtovací vztahy 

- pohledávky a závazky 

- směnky 

 

- vypočítá daně 

- účtuje o daních  
15. Účtování daní 

- druhy daní a jejich evidence 

- účtování přímých daní 

- účtování nepřímých daní 

- zúčtování s finančním úřadem 

 

- vysvětlí podstatu kapitálových účtů 

- vypočítá základní jmění 

- popíše tvorbu a čerpání fondů a rezerv 

16. Účtování na kapitálových účtech a 

účtech dlužních závazků 

- charakteristika kapitálových účtů 

- základní jmění, kapitál 

- fondy tvořené ze zisku 

 



169 
Účetnic tví  

- rezervy 

- rozliší jednotlivé druhy nákladů 

- rozliší jednotlivé druhy výnosů 

- účtuje o nákladech a výnosech 

17. Náklady a výnosy 

- členění nákladů a výnosů 

- druhy a evidence 

- účtování nákladů 

- účtování výnosů 

 

- časově rozliší náklady a výnosy 
18. Časové rozlišení nákladů a výnosů 

- časové rozlišení nákladů a výnosů 

- dohadné položky 

- opravné položky 

- rezervy 

- leasing 

 

- zjistí hospodářský výsledek 
19. Hospodářský výsledek 

- zjišťování hospodářského výsledku 

- zisk nebo ztráta 

- rozdělení hospodářského výsledku 

- uspořádání hospodářského výsledku 

 

- sestaví účetní závěrku 

- vypočítá daň z příjmů právnických 

osob 

- vyplní daňové přiznání 

20. Účetní závěrka 

- kontrola všech údajů 

- postup při provádění účetní závěrky 

 

- vede účetnictví rozpočtových 

organizací 
21. Účetnictví rozpočtových organizací 

- způsob hospodaření rozpočtových 

organizací 

- účtová osnova pro rozpočtové 

organizace 

- výdaje a náklady rozpočtových 

organizací 

- evidence příjmů rozpočtových 

organizací 

- hospodářský výsledek  

- majetek, zúčtovací vztahy, fondy 

 

- vede účetnictví pomocí výpočetní 

techniky 
22. Účetní software a jeho použití 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

7. Popis materiálního a personálního zajištění výuky  

Materiální, personální a technické zabezpečení výuky 

Škola má k uskutečnění navrhovaného školního vzdělávacího programu k dispozici školní 

budovu  Husově ulici 600 v Nejdku. Budova školy má bezbariérový vstup. 

Pro zajištění ubytování žáků má škola k dispozici domov mládeže. Stravování je zajištěno ve 

spolupráci se školní jídelnou ZŠ, která se nachází poblíž areálu školy i domova mládeže. 

 

Pro výuku navrhovaného školního vzdělávacího programu slouží toto technické zázemí školy: 

Odborné učebny 

- 2 učebny pro práci s počítačem v oblasti operačních systémů a kancelářských aplikací (17 

a 14 míst) 

- 1 učebna pro výuku ekonomických a veřejnosprávních aplikací (1 x 20 míst) 

- 2 učebny pro výuku jazyků (2 x 16 míst, 1 x 21 míst). 

Klasické učebny 

Škola má k dispozici dalších 8 klasických výukových učeben, vybavených moderním nábytkem. 

Čtyři jsou vybaveny prezentační technikou s PC a dataprojektory.  

 

Cvičná kancelář 

Cvičná kancelář je plně vybavené pracoviště, kde se žáci prakticky seznamují s činnostmi, které 

jsou vykonávány např. na pracovištích magistrátu, správních orgánů, obecních a městských 

úřadů, obchodních firem a dalších podnikatelských subjektů. V rámci tohoto pracoviště jsou 

rozvíjeny například praktické dovednosti žáků v účetnictví, hospodaření, správě majetku a úřední 

korespondence. 

Informační a komunikační technika školy 

Součástí školní budovy je pevně zabudovaná kabeláž školní sítě, která je tvořena strukturovanou 

kabeláží UTP. Síť ve školní budově má celkem 59 přípojných míst. 

Škola má server zajišťující služby: file server, tiskový server, internet i intranet www serveru, 

testování, mail server. 

Žáci i pedagogičtí pracovníci mají možnost ukládat si svá data a mají zajištěn diskový prostor na 

serveru. Žáci mají k dispozici učebny s celkovým počtem 31 PC. Celkově je na škole k dispozici 

57 pracovních míst s PC a 6 kusů prezentační techniky (dataprojektory). 

Na všech pracovních stanicích a serverech je nainstalovaná antivirová ochrana, kontrolující 

ukládané soubory. 

Škola je připojena na internet linkou o rychlosti 2 Mb/s. Schránky elektronické pošty s www 

rozhraním a prostor pro webovou prezentaci si zajišťují žáci a učitelé individuálně 

prostřednictvím veřejně dostupných služeb na internetu. 

Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními. Žáci i učitelé 

mohou přistupovat ke službám ICT školy prostřednictvím internetu. Školní síť je chráněna proti 

nežádoucím přístupům z i do sítě internet. 
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Celkový stav vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technologií je ve většině 

ukazatelů v souladu se „Standardem ICT služeb ve škole“ dle metodického pokynu MŠMT ČR. 

 

Personální zajištění výuky 

Předměty oboru veřejnosprávní činnost vyučují učitelé s úplnou odbornou i pedagogickou 

způsobilostí. Jedná se převážně o pedagogy s dlouhodobou pedagogickou praxí.  

Péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťuje ve škole kvalifikovaný výchovný 

poradce ve spolupráci se speciálním pedagogem. 

Oblast informačních a komunikačních technologií odborně zajišťuje koordinátor ICT. 

Garantem odborné úrovně učebních osnov jednotlivých předmětů a poradním orgánem ředitele 

školy jsou metodické komise: 

 metodická komise odborných předmětů oboru veřejnosprávní činnost 

 jazyková metodická komise 

 metodická komise všeobecně vzdělávacích předmětů 
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8. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP  

Škola dlouhodobě spolupracuje s úřady a institucemi regionu, které mají vztah k obsahu tohoto 

vzdělávacího programu. Škola má zpracovanou databázi úřadů a institucí v regionu, kde mohou 

žáci vykonávat praxi.   

Mezi největší spolupracující úřady patří: 

 Magistrát města Karlovy Vary 

 Městský úřad Nejdek 

 Krajský úřad Karlovarského kraje 

 Úřad práce v Karlových Varech 

 Úřad práce v Sokolově 

Vedení školy také spolupracuje se SRPŠ a školskou radou. Důležitá je také spolupráce s 

partnerským výukovým centrem ABC Aue SRN. 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

adresa:     Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

zřizovatel:     Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

kód a název oboru vzdělávání:  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

název ŠVP:     Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního     

     prostředí 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka a forma studia:    čtyřleté denní studium 

platnost ŠVP:     1. 9. 2017 (ŠVP vstupuje v platnost 1. a 2. ročníkem) 

 

9. Příloha 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Přílohou tohoto ŠVP je také dokument Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

v platném znění. 

 

 


