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1. Identifikační údaje
Název školy a adresa:
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1, 671 38
IČO: 49438921
EMAIL: info@vuvisnove.cz
WEB: www.vuvisnove.cz

Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, Praha 1, 11812
web: www.msmt.cz
Kód a název oboru vzdělání:
36-67-E/02 Stavební práce
Školní vzdělávací program:
Stavební práce
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia:
2 roky, denní studium
Jméno ředitele:
Mgr. Vladislav Popelka
Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012
Inovace ŠVP : 1. 9. 2020

2. Výchovný ústav - charakteristika zařízení
Organizační struktura zařízení:
 Výchovný ústav
 Střední škola (integrovaná přímo v zařízení)
 Školní jídelna
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2.1. Výchovný ústav
Výchovný ústav Višňové pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u
nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Rovněž přijímá děti na
základě předběžného opatření, vydaného soudem. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly
výchovné, vzdělávací a sociální.
Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu ochrannou
výchovu, a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v
dětském domově se školou. Výjimečně, v případech zvláště závažných poruch chování, lze
do výchovného ústavu umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou starší 12 let.
Do zařízení jsou umísťovány i děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s vadami
řeči, popřípadě s více vadami nebo kombinovanými vadami, u nichž byla nařízena ústavní
výchova, uložena ochranná výchova nebo nařízeno předběžné opatření, pokud stupeň
zdravotního nebo tělesného postižení neodpovídá jejich umístění do ústavu sociální péče
nebo specializovaného zdravotnického zařízení. Pro tyto děti zajišťuje zařízení vhodné
podmínky úpravou denního režimu a vybavenosti zařízení, jejichž přiměřenost posoudí
příslušný praktický lékař, s nímž zařízení uzavřelo smlouvu o poskytování zdravotní péče.
Kapacita ústavu je 48 dětí, které jsou rozděleny do šesti výchovných skupin. VÚ je
redukované školské zařízení.
Základní organizační jednotkou je výchovná skupina rodinného typu, která má své dva
skupinové (kmenové) vychovatele. Výchovnou skupinu tvoří nejméně 4 a nejvíce 8 dětí.
Jedna výchovná skupina (ze čtyř) rodinného typu určená pro chlapce, je uzpůsobena
k výchovné činnosti dětí s uloženou ochrannou výchovou. Dvě skupiny jsou určeny
k výchovné činnosti dívek.
Do jednotlivých výchovných skupin jsou děti zařazovány se zřetelem na jejich
výchovné, vzdělávací a zdravotní problémy. Zařazení do výchovných skupin provádí
vedoucí vychovatel po poradě se skupinovými vychovateli.
2.2. Střední škola
V rámci střední školy jsou žáci (studenti) vzděláváni v učebních oborech:
 41-52-E/02 Zahradnická výroba, dvouletý učební obor
 36-67-E/02 Stavební práce, dvouletý učební obor
 65-51-E/02 Práce ve stravování, dvouletý učební obor
Vzdělávání ve škole při VÚ Višňové má mnoho zvláštností a specifik, které se promítají do
výchovně vzdělávací činnosti, hlavně do organizace výuky jednotlivých předmětů.
Žáci jsou přijímáni do VÚ počátkem školního roku. Stává se však, žáci přichází i během roku
z jiných typů škol. Velká část žáků má předchozí problémy se školní docházkou, mají
vysokou absenci, nechuť se vzdělávat a další potíže. Snahou vyučujících při zařazení žáka do
oboru vzdělávání je navázání vztahu a motivace žáka ke vzdělávání. Podstatnou roli zde hraje
individuální přístup k žákům, individuální pomoc a podpora je naprosto nezbytná pro
dosažení úspěchu. Ve výchovně vzdělávacím procesu je také častým problémem vysoká
5
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absence žáků z nejrůznějších důvodů. Tato záležitost je řešena individuální výukou,
doučováním a individuálním doplňováním zanedbaného učiva. Z výše popsaného vyplývá, že
vyučující je nucen aktuálně výuku přizpůsobovat konkrétní situaci, stavu ve třídě a skupině
žáků, aktuálnímu rozpoložení ve třídě a úrovni žáků. Vždy se jedná o vysoce
individualizovanou výuku.
Všichni pedagogičtí pracovníci musí velmi dobře znát individuální zvláštnosti, osobní
diagnostiku a sociálně kulturní zvláštnosti každého žáka, aby lépe pochopili jeho projevy a
problémy a mohli tak volit vhodné metody při výchovně vzdělávací práci. Důležitá je
motivace, poskytování zpětné vazby o chování a výkonu žáka. Nedílnou součástí výchovně
vzdělávacího působení na žáka je týmová spolupráce všech vyučujících, vzájemná spolupráce
s vychovateli a dalšími odbornými pracovníky výchovného ústavu (speciální pedagogetoped, sociální pracovnice, vedoucí vychovatel, výchovný poradce a další). Nejde pouze o
rozvíjení osobnosti žáka po stránce odborné v daném učebním oboru, ale o všestranné
působení na rozvoj jednotlivce s poruchami chování, kde je nutné zvážit celou řadu
souvislostí a okolností, které ovlivňují výchovně vzdělávací proces.
V areálu parku VÚ, jehož údržba si v průběhu roku vyžaduje nemalé pracovní úsilí, jsou i
polnosti, které jsou obhospodařovány v rámci střední školy, stejně tak i zahradnictví.
K dispozici v areálu je rovněž sportovní areál. V areálu sportovišť najdeme především
víceúčelový kurt, hřiště na nohejbal a volejbal a hřiště s umělým osvětlením na juniorskou
kopanou, které je v zimním období při příznivých podmínkách upravováno na ledovou
plochu. Nechybí zde atletické doskočiště skoku dalekého, výseč pro vrh koulí, betonové stoly
pro stolní tenis. Všechna tato sportoviště jsou využívaná v rámci tělesné výchovy.
2.3. Školní jídelna
Školní jídelna plní úkoly k zajištění stravování dětí, zaměstnanců i jiných strávníků. Činnost
školní jídelny je upravena Vnitřním stravovacím řádem, v souladu s platnými hygienickými a
školskými zákony pro provoz společného stravování.

3. Profil absolventa
Název školy a adresa:
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1, 671 38
Název ŠVP: Stavební práce
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/02 Stavební práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 2 roky, denní forma studia
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. 9. 2012
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3.1. Pracovní uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent, který je připravován na základě tohoto ŠVP, se uplatní v praxi ve stavebních
firmách v povolání zednické práce, a to v pozici zaměstnance jako zedník popř. stavební
dělník a po dosažení potřebné praxe příp. i jako zaměstnavatel. Absolvent je schopen provádět
zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů,
monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné
izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách
budov.
3.2. Kompetence absolventa
3.2.1. Kompetence k učení
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen podle svých schopností a možností
efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a
cíle svého dalšího vzdělávání, to tzn., že absolvent má:





pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
ovládá adekvátní techniku učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
ovládá práci s textem, umí vyhledávat a zpracovávat informace;
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizuje si poznámky;
 využívá ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí;
 sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení výsledků
učení od jiných lidí;
 zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
3.2.2. Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen podle svých schopností a možností
samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolvent by měl:
 porozumět zadání úkolu nebo rozpoznat jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému buď samostatně, nebo s vedením jiných lidí a navrhnout způsob
řešení;
 volí prostředky a způsoby (pomůcky, metody a techniky) vhodné pro splnění
jednotlivých aktivit, využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
 spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
3.2.3. Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen podle svých schopností a možností
vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situací, tzn.,
že absolvent by měl:
 vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat při oficiálním jednání (např. při jednání se
zaměstnavatelem, na úřadech apod.);
7
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 formulovat své myšlenky srozumitelně;
 naslouchat pozorně druhým, tzn., vyjadřuje se přiměřeně tématu diskuse;
 zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná
témata, pracovní a jiné písemnosti (žádosti a podání na instituce, zaměstnavatelům
apod., strukturovaný životopis, vyplňuje formuláře aj.);
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování.
3.2.4. Personální a sociální kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl připraven podle svých schopností a možností
stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti
zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření
vhodných mezilidských vztahů, tzn., že absolvent by měl:
 posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích;
 stanovovat si cíle a priority podle své zájmové a pracovní orientace a životních
podmínek;
 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku;
 ověřovat si získané poznatky, zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí;
 mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si
vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a být připraven řešit své
sociální i ekonomické záležitosti;
 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
 přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním
konfliktům a diskriminaci;
 být finančně gramotný.
3.2.5. Občanské kompetence a kulturní povědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent uznával podle svých schopností a možností
hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržoval je, jedná v
souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty národní, evropské i světové kultury,
tzn., že absolvent by měl:
 jednat odpovědně a samostatně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu;
 dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika) a oprostit se od nesnášenlivosti, xenofobie a diskriminace;
 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie;
 uvědomovat si, v rámci plurality a multikulturního soužití, vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;
 zajímat se o politické a společenské dění u nás a ve světě;
 chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;

8
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 uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
 uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu;
 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury.
3.2.6. Kompetence k pracovnímu uplatnění
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen podle svých schopností a možností
využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce,
pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení,
tzn., že absolvent by měl:
 mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání a uvědomovat
si význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se
pracovním podmínkám;
 mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru;
 mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o
požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami
a předpoklady;
 získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak
vzdělávání;
 vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli;
 znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků.
3.2.7. Matematické kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen podle svých schopností a možností
funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn., že absolvent by
měl:







správně používat a převádět běžné jednotky;
používat pojmy kvantifikujícího charakteru;
číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;
rozpoznat základní tvary předmětů a jejich vzájemnou polohu v rovině i prostoru;
aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.

3.2.8. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
pracovat s informacemi
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent pracoval podle svých schopností a možností s
osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími
prostředky ICT a využíval adekvátní zdroje informací a efektivně pracoval s informacemi,
tzn., absolvent by měl:
 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií;
9
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pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
učit se používat nové aplikace;
komunikovat elektronickou poštou;
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě
Internet;
 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních) a to i s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií;
 uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů
a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.
3.2.9. Odborné kompetence
Absolvent v oblasti výkonu profese:
– samostatně provádí základní zednické a betonářské práce na pozemních stavbách
podle příslušné dokumentace
– zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště
– pracuje s návrhy a technickou dokumentací
– čte jednoduché stavební výkresy
– zhotovuje jednoduché stavební náčrty
– provádí jednoduché výpočty spotřeby materiálu
– připravuje a organizuje své pracoviště
– volí a používá vhodné nářadí, mechanizační prostředky
– správně používá materiál a výrobky pro zednické práce
– dopravuje a připravuje materiál na zpracování
– pracuje podle technologických postupů
– posuzuje optimální pracovní podmínky (teplota vzduchu, vlhkost)
– pracuje podle materiálové a technické normy
– sleduje a hodnotí kvalitu práce v rozsahu své kvalifikace
– omezuje negativní vliv činnosti v oboru na životní prostředí
– rozpoznává rizikové látky a nakládání s odpady v souladu s platnými předpisy
– chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i
dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klienti, zákazníci, návštěvníci)
– zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence
– osvojuje si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti,
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazujícími jednotkami
(monitory, displeji apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví
– zná systém péče o zdraví pracujících
– je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a snaží se poskytnutí první pomoci
– chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy
nebo podniku
– dodržuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
– dbá na zabezpečení parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje
požadavky klientů
– zná význam, účel a užitečnost vykonané práce její finanční, popř. společenské
ohodnocení
– zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk,
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vliv na životní prostředí, sociální dopady
– efektivně hospodaří s finančními prostředky
– nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a
s ohledem na životní prostředí
3.3. Způsob ukončení vzdělání
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí
platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a
výuční list. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými
školeními a specializačními kurzy.

4. Charakteristika školního vzdělávacího programu
Název školy a adresa:
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1, 671 38
Název ŠVP: Stavební práce
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/02 Stavební práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 2 roky, denní forma studia
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. 9. 2012
4.1. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu
Jedná se o vzdělávací program určený výhradně pro žáky umístěné ve výchovném ústavu,
tedy žáky s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou v důsledku poruch chování.
Výchovně vzdělávací proces směřuje k celkovému rozvoji osobnosti jedince s poruchami
chování, který má často velmi negativní vztah ke školní práci a školní docházce.
Učební kapacita oboru stavební práce v SŠ Višňové, je max. 8 žáků v ročníku. Absolventi
nacházejí zaměstnání ve stavebnictví jako kvalifikovaní pracovníci. Škola definuje svou
vzdělávací strategii v oboru jako jednotlivé zásady, které musí prolínat celým výchovně
vzdělávacím procesem. Vytváří v žácích profesionální návyky, které budoucí zaměstnavatel
bude využívat a které dostatečně ekonomicky ocení, hrdost a kladný vztah ke škole, ve které
se učí odbornému řemeslu, potřebu stále se do školy vracet pro nové odborné inspirace a
mezilidské kontakty, dále se ve svém oboru vzdělávat a profesionálně růst.
Škola začleňuje žáky již během studia mezi odborníky z praxe, žákům umožňuje
navazovat interpersonální vztahy, kterých si žáci mohou vážit a které mohou využívat při
svém budoucím zaměstnání. K tomu slouží účast na různých exkurzích, kontakty se
sociálními partnery již v průběhu studia v rámci vykonávání odborné praxe.
4.1.1. Stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování
Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů a
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konkrétní situaci v pedagogickém procesu. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí
soustavnou péči o získávání a rozvíjení požadovaných profesních znalostí, vlastností a
schopností, dále profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, vstřícné
jednání se zákazníky a spolupracovníky, schopnost spolupracovat, odpovědně rozhodovat
apod.
Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků
vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a
s ohledem na charakter vyučovaného předmětu.
Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený
obor. Podobně aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se týkaly problematiky
odborných předmětů. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce: výklad
s návazností na znalosti žáků, řízený rozhovor, diskuse, brainstorming,
samostatné řešení úkolů, problémové učení, skupinová práce/ individuální práce, práce
s textem, čtení textu s porozuměním, práce s počítačem / informačními a komunikačním
technologiemi, zařazení soutěží, simulačních a situačních metod, setkání s odborníky,
odborné exkurze.
Důležité je přistupovat k jednotlivým žákům diferencovaně podle individuálních možností a
věkových a výukových specifik.
Důraz je zejména kladen na individuální práce žáků, především na osobní zodpovědnost a
samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího
sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování žákovských postojů – samostatné
práce žáků, skupinové práce, referáty, prezentace písemné, ústní a praktické, společné
hodnocení/sebehodnocení, analýza výsledků.
Důležitou složkou teoretické a praktické výuky je používání názorných pomůcek v různé
formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako nástěnné obrazy, pracovní listy,
nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se
využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody,
apod.
Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové
kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné
exkurze, soutěže a různé formy zapojení žáka do prezentačních akcí školy.
Praktické vyučování umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření a
rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák
získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít
nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za
plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí
komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků. Žáci se v rámci
odborného výcviku podílejí na přípravě a realizaci stavebních akcí, tyto příležitosti rozšiřují
odborné znalosti a dovednosti žáků.
4.2. Organizace výuky
Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium v rozsahu stanoveném učebním
plánem. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a
poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Závazné učivo všeobecného a odborného
vzdělání je realizováno dle RVP učebního oboru 36-67-E/02 Stavební práce.
Škola zajišťuje teoretické i praktické vyučování. Počet žáků ve třídě je maximálně 14, počet
žáků ve skupině odborného výcviku je maximálně 8.
Teoretické vyučování je propojeno s praktickým vyučováním podle jednotlivých učebních
plánů, které jsou konzultovány v předmětových komisích.
Teoretické vyučování probíhá v učebnách Střední školy ve Višňovém, Zámek 1.
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Pro výuku je k dispozici i počítačová učebna, sportovní hala místní JS Višňové a
venkovní sportovní areál.
Praktické vyučování se uskutečňuje skupinovou výukou pod přímým vedením učitele
odborného výcviku.
Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují
pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Žáci školy se pravidelně účastní
odborných exkurzí, prezentací stavebních firem a výrobců stavebních materiálů
.
4.3. Hodnocení žáků a diagnostika
Při hodnocení žáků je používané numerické, ale i slovní hodnocení Kritéria hodnocení
vychází ze Školního řádu SŠ Višňové – pravidla pro hodnocení. Při klasifikaci učitelé
zohledňují speciální vzdělávací potřeby a možnosti žáka na základě doporučení školského
poradenského zařízení.
Hodnocení žáků vyplývá z dílčí klasifikace žáka během pololetí. Příslušný vyučující učitel
předmětu využívá k hodnocení znalostí žáka různé druhy zkoušek – písemné práce
vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení,
prezentace projektů, referátů aj., sleduje průběžně výkon žáka, jeho aktivity při vyučování a
připravenost na vyučování.
Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků,
kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti,
samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat
zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, aktivita, samostatnost a tvořivost.
V předmětu odborného výcviku se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a
k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných
teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa.
Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování školy, a
výsledky žáků při soutěžích.
Při hodnocení žáků je kladen důraz na:
motivační, informativní a výchovnou funkci hodnocení
sebehodnocení a skupinové hodnocení
kombinaci různých klasifikačních metod /známkování, slovní hodnocení, bodový
systém
individuální přístup k žákům a následná pomoc
průběžnou pedagogickou diagnostiku
vhodné formy prezentace výsledků vzdělávání na veřejnosti – společenské akce,
účast na soutěžích, besedy, přednášky
Zkoušený má prokázat osvojení následujících odborných kompetencí:
vykonávat práce související s přípravou, organizací a ukončení stavebních prací
ovládat techniku zpracování, skladování a manipulaci s materiály
ovládat techniku používání a údržbu stavebních strojů a zařízení
ovládat techniku zednických a betonářských prací
4.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se SVP v souladu se z. č. 561/2004 Sb., školský zákon (především § 16),
veznění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
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Ve škole se vzdělávají především žáci se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové a
sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy
učení nebo chování) a žáci se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
Speciální vzdělávání se uskutečňuje především s pomocí podpůrných opatření a
s respektováním „Zásad práce se zdravotně postiženými žáky“.
Podpůrná opatření (jsou odlišná nebo jsou poskytovaná nad rámec individuálních a
organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků na běžných školách viz doporučení
SPC), využívání speciálních pedagogických metod (reedukace, kompenzace, např. SP žáků)
s cílem plné integrace jedince do společnosti, popř. adaptace jedince na společenské prostředí,
postupů, zásad (např. zdůraznění zásady názornosti, zásady přiměřenosti, zásady opakování),
forem a prostředků vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic, didaktických
materiálů apod. Individuální přístup, respektující druh a míru postižení žáka, je zvýrazněn i
organizací vzdělávání (nižší počty žáků ve třídách, skupinách při odborném výcviku, stálý
dohled učitelů odborného výcviku při praktickém vyučování apod.). Délku středního vzdělání
může ředitel prodloužit ve výjimečných případech (na žádost žáka, zák. zástupce) až o dva
roky tak, aby bylo zvoleno přiměřené tempo žákům se SVP.
Za žáky s těžkým zdravotním postižením se považují žáci se zrakovým, sluchovým,
mentálním postižením, těžkou poruchou dorozumívacích schopností, se souběžným
postižením více vadami. Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných výukových a
výchovných postupů. 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. Těmto žákům s ohledem na
rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší míra podpůrných opatření.
Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny
na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření. Ke studiu jsou přijímáni
především žáci na základě doporučení školského poradenského zařízení (Speciální
pedagogické centrum, Pedagogicko psychologická poradna, Středisko výchovné péče,
lékařské doporučení).
Při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s následujícími
institucemi a organizacemi:
– Výchovní poradci ZŠ, ZŠ praktických a speciálních, ze kterých uchazeči přicházejí
– Praktičtí lékaři pro děti a dorost, specialisté, dětský klinický psycholog
– Sociální odbor – oddělení péče o dítě příslušné soc. odbory dle
bydliště žáků
– Středisko výchovné péče a výchovné ústavy v případě žáků s poruchami chování.
– Pedagogicko - psychologická poradna Znojmo
4.5. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany je
neoddělitelnou součástí teoretického vyučování i odborného výcviku. Výchova k bezpečné a
zdraví neohrožující práci vychází ve vzdělávacím procesu z platných právních a ostatních
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů nařízení vlády, vyhlášek,
technických předpisů, českých technických norem).
Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména
s odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni. Rizika, která se nedají
eliminovat, jsou řešena osobními ochrannými prostředky, které žáci dostávají bezplatně a
jejich používání se kontroluje.
Problematika bezpečnosti práce je popsána ve Školním řádu. Je zpracována osnova vstupního
školení bezpečnosti práce a požární ochrany pro žáky, se kterou jsou žáci prokazatelně
seznamováni a vždy na začátku každého školního roku toto proškolení stvrzují svým
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podpisem.
V odborném výcviku na začátku každého pololetí dochází k opakovanému proškolení z
BOZP a PO. V rámci učebního dne odborného výcviku každý učební den začíná proškolením
žáků a instruktáží pro práci k jednotlivým zařízením a strojům dle konkrétních zadaných
prací. Žáci jsou prokazatelně seznamováni s návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a
s provozně bezpečnostními předpisy. Je stanoven systém vykonávání přímého dohledu
učitelem nad žáky při teoretickém i praktickém vyučování. Všichni žáci i zaměstnanci jsou
školou pojištěni pro případ úrazu, nehody, škody a další.
4.6. Podmínky pro přijetí ke studiu
– přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem 561/2004 ve znění pozdějších předpisů
(§ 59,60,84 odst. 2, a dále § 63,16,20,70)
– podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče
– doporučení ke studiu žákům dle §16/ zákona č. 561/2004 Sb. vydané školským
poradenským zařízením a splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný
školní rok
4.7. Zdravotní způsobilost uchazeče
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek
zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je
způsobilý příslušný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických
požadavcích zvoleného oboru předpokládaného uplatnění.
Ke studiu mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním stavem. Podmínky zdravotní
způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

4.8. Ukončení vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí
platnými předpisy. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, ústní zkoušky
z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Dokladem o dosažení
stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

5. Učební plán
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1, 671 38
Název ŠVP: Stavební práce
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/02 Stavební práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
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Délka a forma studia: 2 roky, denní forma studia
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. 9. 2010
5.1. Tabulka souladu RVP a ŠVP
Rámcový vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Vzdělávací oblasti a
obsahové okruhy

Minimální
počet
týdenních
hodin

Vyučovací
předmět

Jazykové vzdělávání

1

Český jazyk

1

1

Občanský vzdělávací
základ

2

Občanská
nauka

2

1

1

Matematické vzdělávání

2

Matematika

2

1

1

Estetické vzdělávání

1

Český jazyk

1

Vzdělávání pro zdraví

2

Tělesná
výchova

4

2

2

2

Informatika

2

1

1

-

Materiály

4

2

2

-

Technologie

6

3

3

1

Odborné
kreslení

4

2

2

-

Strojní
zařízení

2

1

1

1

Odborný
výcvik

36

18

18

8

64

32

32

12

Vzdělávání v informačních
a komunikačních
technologiích

Provádění stavebních prací

Počet
1.roč. 2.roč.
Využití
týdenních
disponibilních
vyuč.hodin
hodin

-

1

2

42

Celkový počet vyučovacích
hodin

64

Disponibilní hodiny

12
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5.2. Přehled využití týdnů v období průběhu školního roku
Počet týdnů v ročníku
Vyučování podle rozpisu učiva
33
33
Časová rezerva, opakování učiva,
exkurze, výchovně vzdělávací akce,

6

7

Lyžařský výcvik

1

-

Celkem

40

40

závěrečná zkouška

5.3. Učební osnovy – vyučující jednotlivých předmětů
Vyučovací předmět

1. ročník vyučuje

2. ročník vyučuje

Český jazyk a literatura
Občanská nauka
Matematika
Tělesná výchova
Informatika
Odborné kreslení
Technologie
Materiály
Strojní zařízení
Odborný výcvik
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6. Učební osnovy ŠVP
6.1. ČESKÝ JAZYK
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/02 Stavební práce
Název ŠVP: Stavební práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma
Celkový počet hodin za studium: 66
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. 9. 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Předmět Český jazyk tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělávání, protože je
základem rozvoje většiny klíčových kompetencí a schopností, kterými by měl být žák
vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů. Jazykové vzdělávání rozvíjí
komunikační kompetence žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a
myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových
znalostí.
Charakteristika učiva
Učivo navazuje na znalosti získané na základní škole. Skládá se z jazykového vzdělávání,
komunikační a stylistické výchovy. Tyto tři složky se navzájem prolínají, doplňují a
podporují. Předmět jako celek prolíná celým vzděláváním a svou podstatou zásadně:
 vedou k využívání jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě,
 prohlubují jazykové znalosti a kultivují mluvený i psaný projev z hlediska
gramatického, lexikálního, tvaroslovného i stylistického,
 rozvíjejí schopnost adekvátně formulovat a obhajovat své názory,
 formují vztah k mateřskému jazyku jako jevu, v němž se odráží historický a kulturní
vývoj národa,
 prohlubují schopnost získávat a aplikovat informace,
 napomáhají studiu cizích jazyků,
 objasňují vývoj české i světové literatury v kulturních i historických souvislostech,

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka Českého jazyka a literatury směřuje žáky, aby:
 si uvědomili vhodnost užití jazykových prostředků v závislosti na komunikační
situaci,
 kriticky přistupovali k informacím získaným z různých zdrojů,
18
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 měli vhodnou míru sebevědomí a byli schopni sebehodnocení,
 zaujímali vlastní postoj, který vhodnými argumenty vysvětlí a obhájí,
 vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je
zachovat pro budoucí pokolení.
Pojetí výuky
Ve vyučovacím předmětu Český jazyk žáci pracují se sešity a učebnicemi, s připravenými
texty, jazykovými příručkami.
Metody slovní (výklad, dialog, diskuse, samostatná či skupinová práce školní i domácí, práce
s textem, připravovaná i nepřipravovaná slohová cvičení, diktáty, doplňovací cvičení, práce
s odbornými jazykovými příručkami a slovníky).
Metody názorně demonstrační (využití didaktické techniky k projekci, práce s obrazovým
materiálem).
Metody praktické se uplatňují zejména při nácviku komunikativních dovedností.
Výuka je doplněna exkurzemi (knihovny, archívy, muzea, výstavy), společnými návštěvami
divadelních a filmových představení.
Hodnocení výsledků žáků
Ke kontrole vědomostí a dovedností žáků slouží různé formy ústního a písemného hodnocení.
Kontrolní slohové práce, diktáty a pravopisná cvičení, domácí úkoly, ústní zkoušení,
prezentace čtenářských dovedností, písemné práce (následují vždy po probrání určitého
tematického celku; forma volena dle obsahu tematického celku), hodnocení samostatné práce
žáků v hodině, hodnocení aktivity.
Celkové hodnocení za pololetí nevyplývá pouze ze získaných známek, může je ovlivnit také
vztah žáka k předmětu, pozornost a aktivita v hodinách, snaha zapojit se do řešení zadaných
problémů, soutěží a kulturních akcí ve škole i mimo ni.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na následující kompetence:
Kompetence k učení - uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat
a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný, porozumět mluveným projevům, pořizovat
si poznámky, využívat k učení různé informační zdroje a zkušenosti svoje i jiných lidí,
aplikovat znalosti v ostatních vyučovacích předmětech a reálném životě, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí.
Kompetence k řešení problémů - porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení
problému, volit vhodnou studijní literaturu, logicky argumentovat a diskutovat při obhajování
svých názorů.
Komunikativní kompetence - vhodně se prezentovat v psaných i mluvených projevech,
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běžná i odborná témata, dodržovat jazykové i stylistické normy, vyjadřovat se a vystupovat
v souladu se zásadami kultury projevu a chování, porozumět běžné odborné terminologii
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a pracovním pokynům v písemné i ústní formě, být motivován k prohlubování svých
jazykových dovedností v celoživotním učení.
Personální a sociální kompetence - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování
a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku, ověřovat si získané poznatky,
kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí, přijímat a odpovědně plnit svěřené
úkoly.
Občanské kompetence a kulturní povědomí - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, podporovat hodnoty místní,
národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - vhodně komunikovat
s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na tištěných,
elektronických či audiovizuálních médiích, uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou
věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotný.
Průřezové téma: Písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, sestavování
žádosti o zaměstnání a odpovědí na inzeráty, psaní profesních životopisů, motivačních dopisů,
jednání s potencionálním zaměstnavatelem, přijímací pohovory, výběrová řízení, nácvik
konkrétních situací.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník – 33 hodin

Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
 rozlišuje spisovný jazyk a obecnou
češtinu;
 řídí
se
zásadami
správné
výslovnosti;
 v písemném projevu uplatňuje
znalosti českého pravopisu;
 v písemném i mluveném projevu
využívá poznatky z tvarosloví a
skladby;
 používá adekvátní slovní zásoby
včetně odborné terminologie;

Český jazyk

Učivo

Hod.
dotace

Opakování
a
upevňování
základních
vědomostí
a
dovedností z tvarosloví, větné
stavby a pravopisu -průběžně

6

Národní jazyk a jeho útvary.
 čeština, mateřský jazyk
 spisovný a nespisovný jazyk

2

Evropské a světové jazyky.
 slovanské jazyky a čeština
 internacionalizace jazyka

2

Jazyková a řečová kultura
 kultura osobního projevu
 samostatná vystoupení žáků

5
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 zásady mluveného projevu.
Obohacování slovní zásoby a
tvoření slov
 způsoby obohacování slovní
zásoby
 tvoření slov
 slova domácí a přejatá

3

2
Slovní zásoba a její rozvrstvení
k oboru, terminologie.
 zjišťuje
jednoduché
potřebné Práce
s textem,
získávání
informace
z dostupných informací
informačních zdrojů;
 Orientace v textu, získávání
 rozumí obsahu textu;
informací z článků, novin,
 ví, kde je místní knihovna a co v ní
internetu, zaměřené na obor i
může najít
mimo něj
 Druhy a techniky čtení, rozbor
textu
 Práce s informacemi a příručkami
 Internetové informace
 má přehled o knihovnách a jejich
službách
 zjistí a podá potřebné informace
z jemu dostupných zdrojů
 samostatně zpracovává informace
 poradí sobě i jiným, kde lze
informace získat
 na různých cvičeních prohlubuje své
jazykové znalosti a dovednosti

5

Informatická výchova
 Knihovny a jejich služby
 Zpracování a zdroje informací
 Reprodukce textu
 Transformace textu do jiné
podoby

4

 Průběžné prohlubování
jazykových znalostí a dovedností

4

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

Český jazyk

2. ročník – 33 hodin

Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
 V písemném i mluveném projevu
využívá poznatků z tvarosloví a
skladby
 vhodně se prezentuje;
 vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní i
negativní/chvála, kritika, polemika/;
 vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně;

Učivo
Tvarosloví

Hod.
dotace
4

 Pravopis slovních druhů
Komunikační situace a slohová
výchova
 Účel a cíl jednání
 Mluvčí a adresát
 Monolog a dialog

12
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 je schopen sestavit a přednést krátký
prostě sdělovací, administrativní a
praktický odborný projev.

 Psaný a mluvený projev
Výstavba textu
 členění textu na odstavce
 osnova, konspekt, výpisky
Krátké informační útvary
 osobní dopis, obálka
 blahopřání
 úřední dopis
 žádost
 objednávka
 poštovní formuláře
 strukturovaný životopis
 dotazník
 odpověď na inzerát
 popis osoby, věci, pracovního
postupu

5

12

6.2. OBČANSKÁ NAUKA
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/02 Stavební práce
Název ŠVP: Stavební práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma
Celkový počet hodin za studium: 66
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. 9. 2012

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli připraveni na aktivní a odpovědný život
v demokratické společnosti, se zaměřením na výchovu k demokratickému občanství, výchovu
k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby byli slušnými lidmi a aktivními
občany svého demokratického státu. Předmět usiluje o to, aby se každý žák vnímal jako
neopakovatelná osobnost, která usiluje o životní spokojenost, zdravý životní styl a potřebu
celoživotního vzdělávání. Formuje správný postoj žáků k problémům šikany, násilí a rasismu
a zároveň jsou vedeni ke schopnosti vystupovat proti korupci, kriminalitě a dalším negativním
jevům ve společnosti. Žáci jsou rovněž vedeni k pochopení lidské svobody a tolerance a
k odpovědnému a solidárnímu jednání. V předmětu jsou prohlubovány dovednosti potřebné
k sebepoznání a sebehodnocení. Učí žáky rozumně hospodařit a chápat základní ekonomické
pojmy. Rozvíjí u žáků schopnosti diskuze, vyjadřování vlastních názorů a kritické přijímání
informací z médií. Žáci jsou vedeni ke schopnosti přijmout odpovědnost za vlastní
22
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rozhodování, jednání a chování. Jsou vedeni k respektování hodnoty lidského života,
k prohlubování národní a osobní identity. K vytváření úcty k živé a neživé přírodě a ochraně
životního prostředí.
Charakteristika učiva:
Předmět je vyučován v 1. – 2. ročníku po jedné hodině týdně. Učivo předmětu je zaměřeno na získání
vědomostí a dovedností, které vedou žáky k chápání mnohotvárnosti dnešního světa, porozumění
nárokům, které na člověka dnešní svět klade a osvojení základních kompetencí pro řešení občanských
i soukromých aktivit jednotlivce. Významnou úlohu má rozvíjení občanské, politické, sociální, právní
a mediální gramotnosti. Vzdělání navazuje na znalosti a dovednosti žáků, které získali v základním
vzdělání.

Výuka může být realizována malotřídní formou, spojením prvního a druhého ročníku.
Vzhledem k těmto skutečnostem a vzhledem k žákům s nařízenou ÚV a s tím souvisejícím
specifikům jedná se o individualizovanou výuku.
Metody a formy výuky (Pojetí výuky)
Základem výuky je výklad a řízená diskuse žáků k probíranému učivu a práce s učebnicí. Ve
výuce se používají didaktické pomůcky – výpočetní technika při vyhledávání informací a
skupinových vyučovacích metod. Kladen je důraz na diskusi, řešení problémů, samostatnost,
úsudek a kultivovaná argumentace při obhajobě názoru. Výuka je dle vhodnosti doplňována
didaktickou hrou. Součástí výuky jsou návštěvy výstav a návštěva Úřadu práce.
Hodnocení žáků:
Klasifikace žáků vychází z klasifikačního řádu. Průběžně jsou vědomosti ověřovány při
ústním zkoušení a písemnou formou. Hodnocen je i přístup žáků k výuce a aktivita
v hodinách. Hodnocení provádí vyučující i žáci navzájem a nechybí sebehodnocení. Při
pololetní klasifikaci je zohledňován celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu a plnění
studijních povinností.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí:
Kompetence k učení – žák je veden
pořizoval si poznámky, využíval ke
zkušenosti se zkušenostmi i jiných
hodnocení výsledků učení od jiných
v oboru a povolání.

tak, aby naslouchal s porozuměním mluvené projevy a
svému učení různé informační zdroje, porovnával své
lidí;dokázal hodnotit své pokroky v učení a přijímal
lidí. Znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména

Komunikativní kompetence – žák je veden k vyjadřování se přiměřeně účelu jednání a
komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat. Veden je
k tomu, aby formoval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
věcně správně, aktivně se účastnil diskusí a vyjadřoval se přiměřeně tématu diskuse.
Respektoval názory druhých; vyjadřoval se a vystupoval v souladu se zásadami kultury
projevu a chování.
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Personální a sociální kompetence – žák by měl reálně posuzovat své fyzické i duševní
možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích. Stanovovat si cíle
a priority podle svých osobních schopností, životních podmínek a podle zájmové a pracovní
orientace. Reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednáním ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku. Žák je veden k finanční gramotnosti.
Občanské kompetence a kulturní povědomí – žák je veden k odpovědnému a samostatnému
jednání ve vlastním, ale i veřejném zájmu; k dodržování zákonů, jednání v souladu
s morálními principy, respektování práv i osobnosti druhých lidí, popřípadě jejich kulturních
odlišností (tolerance k identitě druhých); k postoji proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci; uznávání hodnoty života, uvědomění si odpovědnosti za svůj život i
spoluodpovědnosti za životy a zdraví ostatních, je podporován zájem o politické a
společenské dění u nás a ve světě.
Kompetence k pracovnímu uplatnění – žák je veden k tomu, aby získal a vyhodnocoval
informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využíval poradenských a
zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělání; vhodně komunikoval
s potencionálními zaměstnavateli; znal obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a
pracovníků.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

Občanská nauka

1. ročníkVýsledky vzdělávání a kompetence

33 hodin

Rozpis učiva

Žák:
Člověk jako neopakovatelná osobnost
 dokáže popsat svoji osobnost, vlastnosti,
 životní styl
temperament, charakter a schopnosti
 spokojenost v životě
 zná základní lidské potřeby a jejich
 přístup k životu
uspokojování
 zdravý životní styl
 vysvětlí rozdíly mezi vhodným a
 celoživotní vzdělávání
nevhodným životním stylem
 zná civilizační choroby, sexuální
choroby, jejich přenos a prevenci proti
nim
 je veden k celoživotnímu vzdělávání
 popíše na základě pozorování lidí kolem Člověk v lidském společenství
sebe a informací z masových médií, jaké  Lidská společnost a společenské
je rozvrstvení české společnosti
skupiny, současná česká společnost,
z hlediska národnosti, náboženství a
její vrstvy
sociálního postavení
 vysvětlí proč sám sebe řadí do určitého
etnika nebo jiné skupiny
 dovede aplikovat zásady slušného  Odpovědnost, slušnost, optimismus a
chování v běžných životních situacích
dobrý vztah k lidem jako základ

Hodin.
dotace
1
1
1
1
1

2

2
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 uvede příklady sousedské pomoci a
demokratického soužití v rodině i širší
spolupráce, lásky, přátelství a dalších
komunitě
hodnot
 Rasy, národy a národnosti; většina a
 uvede, jaká práva a povinnosti pro něho
menšiny ve společnosti – klady
vyplývají z jeho role v rodině, ve škole a
vzájemného obohacování a problémy
na pracovišti
multikulturního soužití; migrace
 na konkrétních příkladech vysvětlí
v současném světě; migranti a azylanti
vznik napětí nebo konfliktů mezi  Víra a ateismus, náboženství a církve,
příslušníky většinové společnosti a
náboženská hnutí a sekty, náboženský

2

1

fundamentalismus
příslušníky některé z menšin
 pokusí se rozeznat konkrétní příklady
ovlivňování veřejnosti ( př. v médiích,
reklamě, politice,..)
 popíše specifika některých náboženství
k nimž se hlásí obyvatelé ČR a Evropy
 vysvětlí nebezpečí náboženských sekt a
náboženské nesnášenlivosti
 -vymezí základní lidská práva, která
jsou zakotvena v českých zákonech – Člověk jako občan
včetně práv dětí
 popíše, kam se obrátit v případě  Lidská práva, jejich obhajování a
ohrožení lidských práv
možné zneužívání , veřejný ochránce
 uvede příklady jednání, které ohrožují
práv, práva dětí
demokracii ( sobectví, korupce,
kriminalita, násilí, neodpovědnost…)
 svobodný přístup k informacím;
 vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa,
média ( tisk, televize rozhlas,
událostí a lidí v médiích přijímat
internet)
kriticky
 funkce médií, kritický přístup
 uvede, k čemu je pro občana dnešní
k informacím z médií
doby prospěšný demokratický stát
 média jako zdroj zábavy a poučení
 pojmenuje povinnosti občana ke státu
 vlastními slovy vysvětlí funkci a  stát a jeho funkce, ústava a politický
pravomoci obecní a krajské samosprávy
systém ČR
 struktura veřejné správy, obecní a
 uvede nejvýznamnější české politické
krajská samospráva
strany
 vysvětlí pojem svobodné volby a důvod  politika, politické strany, volby,
konání
právo volit
 zdůvodní důležitost účasti občanů a
mladé generace na volbách
 politický radikalismus a extremismus
 popíše orientaci občana při zvažování  aktuální česká extremistická scéna a
volby politické strany ( uvede příklady)
její symbolika, mládež a extremismus
 popíše příklady extremismu ( mediální
zpravodajství, pozorování lidí kolem

 občanská společnost, občanské
ctnosti potřebné pro demokracii a

3

2

2
1
2
1

2

2
2

2
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sebe)
zdůvodní nebezpečnost extremistických
názorů s ohledem na mladou generaci
definuje pojem občanská angažovanost
(uvede příklad )
objasní pojem a podstatu demokracie
(zásady a principy )
charakterizuje pozitivní jednání ( tj.
které je v souladu s občanskými
ctnostmi a etikou ), na konkrétních
případech porovná s nedemokratickým
jednáním
objasní řešení konfliktů mezi vrstevníky
a žáky
definuje pojem šikana a vandalismus a
důsledky těchto jevů

multikulturní soužití
 základní hodnoty a principy
demokracie

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

2

Občanská nauka

2. ročník-

33 hodin

Výsledky vzdělávání a kompetence

Rozpis učiva

Žák:
 na základě pozorování života kolem
sebe a informací z médií uvede možné
příklady porušování rovnosti mužů a
žen ( generová rovnost)
 sestaví
rozpočet
jednotlivce
a
domácnosti, rozliší pravidelné a
nepravidelné příjmy a výdaje
 navrhne způsoby využití volných
finančních prostředků
 pokusí se vybrat vhodnou investici
(
akcie, fondy,..) volných finančních
prostředků
 popíše čím se zabývá policie
 charakterizuje soudy, advokacii a
notářství
 dovede reklamovat zakoupené zboží
nebo služby
 dovede v textu smlouvy ( např. o koupi
zboží, cestovním zájezdu, pojištění,
půjčce) zjistit, jaké mu z ní vyplývají
povinnosti a práva
 charakterizuje důsledky neznalosti
smlouvy, a to včetně jejích všeobecných
podmínek

Člověk a právo, rodina, manželství a
rodinný rozpočet
 rodina
 sociální politika státu
 rozpočet
 právo a spravedlnost, právní stát,
právní ochrana občanů, právní vztahy
 soustava soudů v ČR ; právnická
povolání (notáři, advokáti, soudcové)

Hodin.
dotace

1
1
1
1
1

 právo a mravní odpovědnost v běžném
životě; vlastnictví; smlouvy;
odpovědnost za škodu, práva
spotřebitele
 manželé a partneři; děti v rodině,
domácí násilí

1

 trestní právo: trestní odpovědnost,
tresty a ochranná opatření
 orgány činné v trestním řízení (policie,
státní zastupitelství, vyšetřovatel,
soud)
 kriminalita páchaná na mladistvých a
na dětech
 kriminalita páchaná mladistvými

2

1

2

2
1
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 na příkladu popíše jak uplatňovat práva
spotřebitele
 vysvětlí práva a povinnosti mezi dětmi a
rodiči, mezi manželi
 objasní způsob vyhledání informací
v oblasti práva týkající se pomoci a
řešení konkrétního problému
 vlastními slovy vysvětlí pojmy: trestní
odpovědnost, tresty a ochranná opatření
 vlastními slovy vysvětlí úkol orgánů
činných v trestním řízení
 popíše postupy vhodného jednání, stane
–li se svědkem nebo objetí kriminálního
jednání ( šikana, lichva, násilí,
vydírání,….)
 popíše možné kriminální činy páchané
na mladistvých
 rozebere nebezpečí závadových part ve
spojení s kriminalitou páchanou
mladistvými
 vysvětlí z čeho se skládá cena výrobku
(součet nákladů + zisk + DPH)
 orientuje se v nabídce zaměstnání,
kontaktuje případného zaměstnavatele a
úřad práce, popíše své pracovní
dovednosti a zkušenosti
 vysvětlí podmínky pro získání podpory
a co znamená v praktickém životě
rekvalifikace
 popíše co má obsahovat pracovní
smlouva
 dovede vyhledat poučení a pomoc
v pracovně právních záležitostech
 vlastními slovy popíše možné druhy
škod (v oboru ), předcházení škodám a
odpovědnosti za škodu
 dovede zřídit peněžní účet a sleduje
pohyb peněz na svém účtu
 dokáže používat nejběžnější platební
nástroje, popřípadě smění peníze za
použití kurzovního lístku
 vlastními slovy vysvětlí důležitost
pojištění sociálního, zdravotního a
komerčního
 vysvětlí rozdíl mezi mzdou časovou a
úkolovou
 dovede vyhledat pomoc v tíživé sociální
situaci

Člověk a hospodářství
 trh a jeho fungování ( zboží, nabídka,
poptávka, stanovení ceny)

1

 hledání zaměstnání, služby úřadů
práce
 nezaměstnanost, podpora
v nezaměstnanosti, rekvalifikace

2

 vznik, změna a ukončení pracovního
poměru
 povinnosti a práva zaměstnance a
zaměstnavatele
 druhy škod, předcházení škodám,
odpovědnost za škodu

1

 peníze, hotovostní a bezhotovostní
peněžní styk (v tuzemské a zahraniční
měně)
 pojištění (sociální, zdravotní a
komerční)

2

 mzda časová a úkolová

1

2

1
1

2
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 najde ČR na mapě světa a Evropy
 na mapě najde a pojmenuje sousední
státy
 popíše státní symboly
 uvede příklady velmocí, zemí
vyspělých, rozvojových a zemí velmi
chudých ( lokalizace na mapě)
 vlastními slovy vysvětlí pojem
globalizace a uvede příklad z
hospodářství
 popíše hlavní problémy dnešního světa
 na mapě ukáže země – ohniska napětí
 popíše proč existuje EU a jaké
povinnosti a výhody z členství v EU
plynnou našim občanům
 na příkladu ( media, tisk) vysvětlí
nebezpečí terorismu a metody, které
jsou schopny použít pro své cíle

Česká republika, Evropa a svět
 ČR a její sousedé
 české státní a národní symboly
 současný svět: bohaté a chudé země,
velmoci; ohniska napětí v soudobém
světě

1
1
1

 globalizace

1

 globální problémy

1

 ČR a evropská integrace

1

 nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu
ve světě

6.3. MATEMATIKA
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/02 Stavební práce
Název ŠVP: Stavební práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma
Celkový počet hodin za studium: 132
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. 9. 2012

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude
umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborném vzdělávání, v dalším
vzdělávání, v budoucím zaměstnání a ve volném čase).
Charakteristika učiva
Vyučovací předmět matematika prolíná celým vzděláváním a již svou podstatou zásadně:






rozvíjí logické, abstraktní a kritické myšlení,
vede k myšlenkové samostatnosti,
přispívá k intelektuálnímu rozvoji,
formuje volní a charakterové rysy osobnosti,
řeší problémové úlohy a situace z běžného života.
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:





sobě vytvářeli pozitivní postoj k matematickému vzdělání,
získávali důvěru ve své schopnosti a dovednosti,
jednali samostatně a odpovědně,
aktivně vyjadřovali své názory a postoje.

Strategie výuky
Ve výuce se využívají následující formy a metody práce:
Metoda slovní (využití při probírání nového učiva, vysvětlení nových pojmů a symbolů, které
žáci potřebují k další práci).
Metoda názorně demonstrační (využití při probírání nového učiva, žák názorně vidí a pochopí
metody výpočtu ukázkových praktických úloh, které lze aplikovat na dalších příkladech).
Metoda problémová (možnost využití při probírání nového učiva, jedná se o zavedení
problému formou matematické úlohy a postupné seznamování s jednotlivými fázemi řešení,
dosažené výsledky vedou k zavedení nové poučky či matematického vztahu, který žáci dále
využívají při práci).
Metoda praktická (nacvičování nových dovedností, procvičování nového učiva na zadaných
příkladech, práce může být samostatná či skupinová).
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na následující kompetence:
Kompetence k učení - samostatné vyhledávání informací, jejich třídění a využívání, volba
různých postupů při řešení reálné situace, aplikace znalostí v ostatních vyučovacích
předmětech a v reálném životě, rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů
a matematických algoritmů.
Kompetence k řešení problémů - provádění rozboru úlohy, vytvoření plánu jeho řešení,
odhad řešení a ověřování, rozvíjení samostatného uvažování a vyvozování logických závěrů,
možnost argumentace a diskuze při obhajování svých názorů.
Kompetence komunikativní - přesné vyjadřování myšlenek v ústním a písemném projevu,
matematické vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, rozvíjení
dovednosti přesného a estetického rýsování, rozvíjení komunikace při řešení navozeného
problému.
Kompetence sociální a personální - práce ve skupinách, dodržování dohodnutých postupů,
zodpovědnost za řešení problému, přijímání rad i kritiky.
Kompetence občanské - respektování názorů spolužáků, zodpovědnost za vlastní
rozhodování, chápání významu matematiky jako vědy ve společnosti.
Kompetence pracovní - zodpovědný přístup k zadaným úkolům, přesnost řešení, úplné
dokončení práce, zdokonalení grafického projevu.
Hodnocení výsledků žáků
Ke kontrole vědomostí a dovedností žáků slouží různé formy ústního a písemného hodnocení:
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Písemná práce (po probrání určitého celku učiva)
Ústní zkoušení (zaměřeno na správný slovní popis matematického problému, možnost žáka
slovně obhájit svou metodu řešení).
Hodnocení domácího cvičení (náročnější domácí úlohy sloužící k prohloubení schopností
a dovedností žáka).
Hodnocení aktivity v hodině (rychlé samostatné řešení jednoduchých i složitějších problémů
v hodinách).
Celkové hodnocení za pololetí je výsledkem nejen získaných známek, ale i pozornosti
a aktivity v hodinách matematiky, snahy samostatně hledat řešení zadaných úloh a zapojení se
do diskuzí nad různými metodami řešení.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

Matematika

1.ročník – 66 hodin

Výsledky vzdělávání a kompetence

Učivo

Hod.
dotace

Žák:
 provádí aritmetické operace
s přirozenými a celými čísly;
 používá různé zápisy racionálního
čísla;
 provádí aritmetické operace se
zlomky a desetinnými čísly;
 zaokrouhlí desetinné číslo;
 znázorní reálné číslo na číselné ose;
 určí druhou mocninu a odmocninu
čísla pomocí kalkulátoru;
 používá trojčlenku a řeší praktické
úlohy
 s využitím procentového počtu;
 určí hodnotu výrazu;
 sčítá a násobí mnohočleny;
 řeší jednoduché lineární rovnice o
jedné neznámé;

 sestrojí graf funkce lineární, přímé
a nepřímé úměrnosti, posoudí, kdy
funkce roste nebo klesá

Operace s reálnými čísly






přirozená a celá čísla
racionální čísla
reálná čísla
procento a procentová část,
mocniny a odmocniny

15

Výrazy a jejich úpravy, řešení
lineárních rovnic
 výrazy s proměnnými,
mnohočlen
 lineární rovnice o jedné neznáme

14

Funkce
4
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

Matematika

2. ročník – 66 hodin

Výsledky vzdělávání a kompetence

Učivo
Planimetrie

 využívá polohové a metrické
vlastnosti
 základních rovinných útvarů při
řešení úloh
 a problémů;
 sestrojí trojúhelník, různé druhy
 rovnoběžníků a lichoběžník z
daných prvků
 a určí jejich obvod a obsah;
 určí obvod a obsah kruhu,
vzájemnou
 polohu přímky a kružnice
 určí vzájemnou polohu bodů,
přímek a rovin;
 rozlišuje základní tělesa (krychle,
kvádr, hranol, válec, pravidelný
jehlan, rotační kužel) a určí jejich
povrch a objem;
 vysvětlí a použije data vyjádřená v
diagramech, grafech a tabulkách






Hod.
dotace
7

základní pojmy
trojúhelník
mnohoúhelníky
kružnice a kruh
10

Výpočet povrchů a objemů těles
 základní polohové a metrické
vlastnosti v prostoru
 tělesa

14

Práce s daty

2

6.4. TĚLĚESNÁ VÝCHOVA
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/02 Stavební práce
Název ŠVP: Stavební práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma
Celkový počet hodin za studium: 132
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. 9. 2012
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Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle předmětu
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě je chránit; rozpoznat, co
ohrožuje tělesné a duševní zdraví;
 preferovat takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co
nejvíce eliminovány;
 racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení;
 chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka (vzduch, voda, hluk,
chemické látky aj.);
 pojímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu prožívání života
a znali prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj
pohybový projev;
 posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům
kritický odstup;
 vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž; dovedli
připravit a provádět tělesná cvičení a pohybové aktivity s cílem pozitivně působit na
zdravotní stav organismu; usilovat o dosažení sportovní a pohybové gramotnosti;
 pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti;
 usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí;
 využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům
podle zásad fair play;
 kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a
sportu a při pohybových činnostech vůbec;
 preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu;
 dosáhnout optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností.
Charakteristika učiva
Oblast Vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi
potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit
jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své
zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a
rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, pohybové aktivity, stres, jednostranné
činnosti, disharmonické lidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti
závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, doplňcích výživy, hracích
automatech, internetu aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na
výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Protože jsou lidé v současnosti vystaveni řadě
nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají na významu i dovednosti
potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku mimořádných událostí.
Oblast Vzdělávání pro zdraví zdůrazňuje roli žáka jako aktivního činitele při provádění a
zapojení do rozhodovacích procesů řízení příslušných aktivit. V tělesné výchově se rozvíjí jak
pohybové nadání, tak zdravotně oslabení žáci.
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Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění
pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému
provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky
k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu
života a k čestné spolupráci při společných aktivitách a soutěžích.

Ročník
1.

Stručný popis vzdělávacího obsahu
Teoretické poznatky

Týdenní
hodinová
dotace
2

Tělesná cvičení
Gymnastika a tance
Atletika
Pohybové hry
Úpoly
Plavání
Lyžování, bruslení a další pohybové činnosti – lyžařský kurz
Turistika a pohyb v přírodě
Testování tělesné zdatnosti
2.

Teoretické poznatky

2

Tělesná cvičení
Gymnastika a tance
Atletika
Pohybové hry
Úpoly
Plavání
Lyžování, bruslení a další pohybové činnosti – lyžařský kurz
Turistika a pohyb v přírodě
Testování tělesné zdatnosti
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Hodinová dotace pro tělesná cvičení
Celková hodinová dotace je 132 hodin. Na každý ročník připadá 66 hodin. Učivo je rozděleno
do jednotlivých tematických bloků a kurzů. Z důvodu specifikace výuky TV v našem zařízení
je nutné zachovat stejnou skladbu učiva v ročnících s tím, že sledujeme fyzický rozvoj žáků
se srovnáváním a hodnocením výsledků již dosažených. Hodina TV se z důvodu organizace
výuky skládá převážně ze dvou věkově odlišných tříd, kdy je nutné uzpůsobovat k tomu
výuku.
Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení)
Škola má možnost použití víceúčelového hřiště v areálu školy pro míčové hry a atletiku, dále
společenský sál, který lze při menším počtu žáků využívat k posilovacím cvikům, gymnastice,
stolnímu tenisu, při nepříznivém počasí a v zimním období sportovní halu místní TJ. Chlapci
mají možnost sportovní aktivitu rozvíjet i mimo školu a to zvláště v ústavních akcích
sportovního charakteru. Plavání, dle možnosti metodiky RVP (podmínky školy) žáci
v hodinách TV aktivně nekonají, pouze se teoreticky seznamují s jeho základy a to z důvodu
nemožnosti vykonávat v našich podmínkách plavecké hodiny. V rámci odpoledních
skupinových aktivit, žáci využívají různých plaveckých zařízení v okolí školy pod dohledem
vychovatele. V prvním ročníku absolvují žáci lyžařský výcvik pod dohledem lyžařských
instruktorů.
Metody: individuální nebo skupinová práce s žáky; názorná ukázka učitele jednotlivých
herních činností.
Pomůcky: materiální vybavení sportovního skladu školy
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků má tři základní složky:
a) hodnocení vlastní aktivity žáka při hodinách; jeho přístup k pohybovým činnostem a snaze
se naučit něčemu novému
b) hodnocení pohybových schopností a dovedností u konkrétního jedince;
c) testování tělesné zdatnosti – motorické testy
Pohybové dispozice a schopnosti jedince jsou ale z větší části předurčeny genetikou, proto je
při konečném hodnocení nejdůležitější vlastní aktivita žáka při hodinách a jeho snaha.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na následující kompetence:
Kompetence k učení – mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, sledovat a hodnotit pokrok
při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí, znát
možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru povolání.
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Kompetence k řešení problémů – volit prostředky a způsoby (metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a dovedností nabytých dříve, spolupracovat
při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení),.
Komunikativní kompetence – vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování.
Personální a sociální kompetence – posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti a
schopnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích, mít odpovědný
vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků
nezdravého životního stylu a závislosti, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly.
Občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně a iniciativně
nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném, jednat v souladu s morálními principy a
zásadami společenského chování, uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za
vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních.
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – mít odpovědný postoj
k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního
učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s nimi – pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích i s využitím
prostředků informačních a komunikačních technologiích.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

Tělesná výchova
1. ročník – 66 hodin

Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
 vytváří si pozitivní vztah k pohybu,
utužuje si zdraví a zdravý životní styl
 dokáže vhodně zvolit sportovní
pomůcky a dodržuje bezpečnost s
nimi

Učivo
Průpravná cvičení
 cvičení protahovací a
dechová
 cvičení obratnosti a rychlosti,
kondiční cvičení
 vyrovnávací cvičení pro
správné držení těla
 motivační zábavná cvičení
 překážkové dráhy
 cvičení s náčiním
Sportovní gymnastika

Hod.
dotace
8

2

6

 akrobacie
 rytmická gymnastika
 psychomotorická cvičení
Lehká atletika
 běhy, sprinty, nízký start
 vrh koulí

12
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 hody
 skoky
Sportovní hry
 košíková, házená, odbíjená,
kopaná
 stolní tenis, lední hokej,
floorball
 základní pravidla
Lyžařský kurz

12

26

Turistické výšlapy

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

Tělesná výchova
66 hodin

2.ročník

Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
 volí správnou výstroj a výzbroj dle
podmínek klimatických, sport.
prostředí a tuto ošetřuje a udržuje
 komunikuje a používá odbornou
terminologii

Učivo
Teoretické poznatky






Hod.
dotace
15

bezpečnost a hygiena
výstroj, výzbroj a údržba
význam pohybu pro zdraví
odborné názvosloví
pravidla her, závodů a
soutěží

Základní gymnastika
 prostřednictvím základní gymnastiky
uplatňuje jednotlivá cvičení ke svému
tělesnému rozvoji přiměřeně svým
pohybovým dovednostem a

 rekreační výkonnostní sport
a tělesná cvičení
 pořadová, kondiční,
relaxační cvičení
 cviky zaměřující se na

11
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schopnostem

správné držení těla
 cviky všeobecně rozvíjející
pohybové schopnosti a
dovednosti
Atletika

 dovede rozvíjet svalovou sílu,
rychlost, vytrvalost, pohyblivost,
 umí uplatňovat zásady sportovního
tréninku






běhy, sprinty ,vysoký start
vrh koulí
hod granátem
skoky do výšky, do dálky

Pohybové hry
 košíková, házená, odbíjená,
kopaná
 stolní tenis, lední hokej,
floorball
 základní pravidla

 dovede rozvíjet svalovou sílu,
rychlost, vytrvalost a pohyblivost

 používá základní pravidla,
 uplatňuje herní činnosti jednotlivce
ve hře
 řeší různé herní situace

6

26

6

Lyžařský kurz
Turistické výšlapy
2

6.5. MATERIÁLY
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/02 Stavební práce
Název ŠVP: Stavební práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma
Celkový počet hodin za studium: 132
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. 9. 2012

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu
Obsahový okruh stavební materiály poskytuje žákům základní odborné vědomosti o
stavebních materiálech. Žáci získají znalosti o druzích stavebních materiálů, jejich
technických vlastnostech, možnostech použití, způsobu skladování, přepravy a manipulace
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s materiály. Seznámí se se zásadami hospodárného využívání stavebních materiálů a
možnostmi jejich recyklace.
Charakteristika učiva:
Vyučovací předmět materiály je v prvním ročníku zaměřen na druhy a vlastnosti stavebním
materiálů, pojiva, malty, tmely, lepidla a keramické materiály. Ve druhém ročníku se žáci
seznámí s kamenem, prostým i vyztuženým betonem, nepálenými stavebními materiály,
izolačními a ostatními materiály ( jako je dřevo, kovy, plasty) žáruvzdorné výrobky, stavební
sklo.
Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 volit a správně používat materiál pro zednické práce
 využívat technických vědomostí a dovedností v praktickém životě při řešení běžných
problémů – přesně se vyjadřovat a správně používat odbornou terminologii
 pracovat s odbornou literaturou
 pracovat v týmu i samostatně
 sledovat technický pokrok a přenášet jeho výsledky do praxe
 pracovat i s moderní technikou
Strategie výuky
Ve výuce se využívají následující formy a metody práce:
Metoda slovní (využití při probírání nového učiva, vysvětlení nových pojmů a symbolů, které
žáci potřebují k další práci).
Metoda názorně demonstrační (využití při probírání nového učiva, žák názorně vidí a
pochopí, práce s učebnicí, prezentace vlastních poznatků o materiálech, výukové video)
Metoda praktická (procvičování nového učiva na zadaných příkladech, práce může být
samostatná či skupinová).
Pomůcky: učebnice, výukové a instruktážní video, ukázky materiálů, výukové obrazy,
časopisy, prospekty.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na následující kompetence:
Kompetence k učení – žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, rozvíjí technické
myšlení, své myšlenky vysvětlují a obhajují před spolužáky, reagují na jejich dotazy, to vede
k rozvíjení schopností srozumitelně se vyjadřovat a chápat zadané úkoly. Vytváří dovednost
číst a hovořit o stavebních materiálech. Znají možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména
v oboru a povolání.
Kompetence k řešení problémů - žáci řeší úlohy z problematiky materiálů, formou
samostatných prací, jsou schopni porozumět, určit a řešit jádro problému. Navrhují nejlepší
řešení a obhajují je. Problémy řeší ve spolupráci s ostatními týmovou prací.
Kompetence komunikativní - přesné vyjadřování myšlenek v ústním a písemném projevu.
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Prezentace vědomostí a diskuse řešení problematiky, učí žáky jak se chovat v různých
situacích. Žáci jsou schopni při řešení odborného problému pracovat v týmu při sestavování
návrhů materiálů. Využívají odbornou terminologii, věcně, správně a srozumitelně
zpracovávají výpisy materiálu.
Kompetence sociální a personální – žáci jsou připraveni podle svých schopností stanovovat
cíle osobního rozvoje, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných
mezilidských vztahů, s cílem předcházet možným konfliktům, hodnotit výsledky své práce,
přijímat radu od druhých, plnit odpovědně zadané úkoly.
Kompetence matematické – předmět materiály rozvíjí matematické myšlení, žáci uplatňují
matematické vědomosti při řešení zadaných úkolů – příklady objemových hmotností, míchání
v poměrech, výpočty potřeby materiálu a spotřeby betonářské výztuže. Důraz je kladen na
přesnost, důslednost a odpovědnost.
Kompetence k pracovnímu uplatnění – žáci se adaptují na nové požadavky a pracovní
prostředí, seznamují se a osvojují si informace o dostupných druzích stavebních materiálů,
které mohou používat při budoucí profesi, získávají přehled o možnostech uplatnění na trhu
práce.

Hodnocení výsledků žáků
Ke kontrole vědomostí a dovedností žáků slouží různé formy ústního a písemného hodnocení:
Písemná práce (po probrání určitého celku učiva)
Ústní zkoušení (zaměřeno na správný popis materiálů používaných ve stavebnictví).
Hodnocení aktivity v hodině (rychlé samostatné řešení jednoduchých i složitějších problémů
v hodinách).
Celkové hodnocení za pololetí je výsledkem nejen získaných známek, ale i pozornosti
a aktivity v hodinách materiálů, snahy samostatně hledat řešení problematiky ve stavebnictví.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

Materiály

1. ročník- 66 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence

Rozpis učiva

Žák:
- popíše základní druhy stavebních
materiálů používaných pro betonářské a
zednické práce, jejich vlastnosti a použití

1. Přehled druhů stavebních materiálů
vlastnosti materiálů
- základní druhy stavebních materiálů
- použití jednotlivých materiálů
- fyzikální a mechanické vlastnosti
- chemické, tepelné a zvukové vlastnosti
2. Vzdušná pojiva
- vápno

-rozlišuje druhy pojiv, jejich vlastnosti
a možnosti použití

Hodin.
dotace
10

16
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- popíše výrobu vzdušného vápna, sádry
- popíše výrobu hydraulického vápna,
cementu
- uvede způsoby skladování vápna, sádry
a cementu
- rozlišuje druhy malt, stavebních tmelů
a lepidel podle vlastností a způsobů
použití
- uvede rozdělení a označování malt
- popíše složky malt, jejich výrobu a
použití
- popíše dopravu malt na staveništi
- rozlišuje druhy maltových směsí
- popíše přípravu suché maltové směsi
- vyjmenuje druhy suchých maltových
směsí podle použití
- rozlišuje druhy tmelů a lepidel
- popíše přípravu tmelů a lepidel
- vysvětlí použití tmelů a lepidel
- vyjmenuje druhy přísad do malt podle
použití

- popíše výrobu cihlářských výrobků
- rozlišuje druhy cihlářských materiálů
pro zdění a vodorovné konstrukce, jejich
vlastnosti a možnosti použití
pro pozemní stavby a jejich vlastnostech;
dovede tyto znalosti využít pro volbu
a použití materiálů
- popíše výrobu obkladů a dlažeb
- vyjmenuje druhy materiálů pro obklady
a dlažby, jejich použití
- rozlišuje druhy stavební keramiky, jejich
vlastnosti a možnosti použití
- vyjmenuje výrobky zdravotní keramiky a
možnosti jejich použití

- sádra
- křemičitanové pojivo (vodní sklo)
Hydraulická pojiva
- vápno
- cement
Doprava a skladování pojiv
3. Rozdělení a označování malt, složky
malt, výroba, použití, doprava
Druhy malt
- vápenná malta
- vápenocementová malta
- cementová malta
- cementová malta
- sádrová malta
- speciální malty - žáruvzdorné
Suché maltové směsi
- příprava a použití
- suché maltové směsi pro zdění
- suché maltové směsi pro omítky
- suché maltové směsi speciální
Stavební tmely a lepidla
- lepidla pro obklady a dlažby, pro lepení
tepelně izolačních hmot
- štěrkové hmoty
- tmely těsnící, armovací, spárovací,
pružné
Přísady do malt
- druhy přísad podle použití
4. Cihlářské výrobky
- suroviny, těžba, zpracování
Technologie výroby
- tváření cihlářských výrobků
- sušení a pálení
- třídění, doprava a skladování
Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce
- cihlářské výrobky pro nosné
- cihlářské výrobky pro nenosné
- cihlářské výrobky pro komínové zdivo
- keramické překlady
- keramické stěnové dílce
- cihlářské výrobky pro zvláštní účely
- kanalizační cihly, plotovky, věncovky,
drenážní trubky, antuka
Cihlářské výrobky pro vodorovné
konstrukce
- keramické stropní vložky
- keramické stropní panely
Cihelné dlaždice a obkládačky
Pálená střešní taška
Stavební keramika - suroviny a výroba

22
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Keramické obkládačky
Keramické dlaždice
Zdravotní keramika
výroba
druhy
Kameninové výrobky
- kanalizační kamenina
- technická kamenina
- hospodářská kamenina
- kameninové cihly

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2.

Materiály
ročník- 66hodin

Výsledky vzdělávání a kompetence

Rozpis učiva

Žák:
- popíše vznik a rozdělení hornin
- uvede technické vlastnosti stavebního
kamene
- rozlišuje kamenivo do malt a betonů
- popíše, jak se těží pevné a sypké horniny
- popíše kamenické výrobky pro
stavebnictví a uvede jejich použití
- vyjmenuje druhy betonu, jeho složení,
vlastnosti a možnosti použití
- popíše zkoušky betonu
- popíše druhy betonu z hlediska způsobu
zpracování (konzistence)
- popíše výrobu čerstvého betonu
- uvede třídy betonu
- popíše podstatu vyztuženého betonu
jeho použití v pozemních stavbách
- vyjmenuje druhy betonářské výztuže
- uvede vlastnosti betonářské oceli
- popíše tvar a polohu výztuže v
konstrukci a základní železobetonové
konstrukce
- vysvětlí podstatu předpjatého betonu
- rozlišuje druhy lehčených betonů, jejich
vlastnosti a možnosti použití
- uvede druhy speciálních betonů, jejich
výrobu a použití
- vyjmenuje druhy přísad do betonu a
jejich použití

1. Prohlubování učiva -přírodní kámen
- vznik a rozdělení hornin
- technické vlastnosti stavebního kamene
- těžba a opracování kamene
- kamenické výrobky pro stavebnictví
- kamenivo do malt a betonů
Umělý kámen
- výroba a použití umělého kamene
2. Beton prostý
- druhy betonu
- fyzikální a mechanické vlastnosti
prostého betonu
- výroba betonu, složení betonu, přísady
do betonu
- třídy betonu
- výrobky pro pozemní stavitelství
Beton vyztužený
- podstata železobetonu, význam a použití
- způsoby namáhání konstrukcí
- fyzikální a mechanické vlastnosti
- druhy betonářské výztuže
- zkoušení železobetonu
- výrobky z železobetonu pro pozemní
stavitelství
- předpjatý beton a jeho použití
- beton vyztužený vlákny
Lehčené betony
- betony z lehkého kameniva
- pórobetony
Speciální betony

Hodin.
dotace
2

12
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- rozlišuje druhy nepálených stavebních
materiálů, zná jejich vlastnosti
- volí druhy nepálených materiálů podle
vlastností a způsobu použití
- popíše výrobu pórobetonu
- uvede značky a vlastnosti pórobetonu
- vyjmenuje výrobky z pórobetonu
- vyjmenuje další nepálené výrobky
pro zdění
- uvede druhy bednících tvárnic

- rozlišuje druhy izolačních materiálů,
jejich vlastnosti a možnosti použití v
pozemních stavbách
- vyjmenuje a popíše druhy hydroizolací
- rozlišuje druhy a použití tepelných
izolací
- vyjmenuje a popíše druhy zvukových
izolací
- vysvětlí vznik radonového záření a
uvede izolační materiály proti záření
- uvede druhy a použití protipožárních
izolací
- zná způsoby skladování a manipulace
a požární rizika při skladování a používání
- zná možnosti a způsoby použití
izolačních materiálů ve střešním plášti

- vakuovaný beton
- provzdušený beton
- pohledový beton
- ostatní speciální betony
Přísady do betonů
- druhy přísad podle použití
3. Nepálené stavební materiály, lehký
beton
- druhy a použití
Vápenopískové výrobky
Lehké betony- pórobetony a betony
z lehkého kameniva
Pórobetonové výrobky
- fyzikálně mechanické vlastnosti
pórobetonu
druhy pórobetonových dílců a jejich
použití
- manipulace, doprava a skladování
pórobetonových výrobků
Betonové výrobky z lehkého kameniva
- škvárobetonové
- struskocementové
- křemelinové
- polystyrenbetonové
- z expandovaných přírodních jílů
Další materiály
- termoizolační sendvičové betonové
materiály
- tvárnice pro bezmaltové zdění
- bednící prvky z polystyrénu
- bednící prvky z dřevocementových
desek atd.
- struskovláknité tvárnice
- sádrové stavební desky
4. Materiály pro izolace, hydroizolace
- účel a rozdělení a technické vlastnosti
hydroizolací
- asfaltové laky, emulze, tmely
- asfaltové lepenky
- asfaltové izolační pásy
- fóliové izolace ( pryžové, z plastů)
- nátěrové a stěrkové izolace
Skladování hydroizolačních materiálů,
požární bezpečnost
Materiály pro tepelné izolace
- účel a rozdělení
- technické vlastnosti materiálů
- vláknité materiály (z minerálních,
ze skleněných, z keramických vláken)
- pěnové plasty (pěnový polystyrén,

12
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-rozlišuje druhy stavebního dřeva, zná
jeho vlastnosti a možnosti použití zejména
v konstrukci střech
- popíše lepené výrobky
- uvede rozdělení dřevin podle tvrdosti
- rozlišuje řezivo podle tvaru příčného
řezu a označování jakosti
- popíše skladování a ochranu dřeva
- rozlišuje druhy aglomerovaného dřeva,
zná jeho vlastnosti a možnosti použití
zejména v konstrukci střech
- uvede výrobu surového železa a oceli
- vyjmenuje vlastnosti oceli
- popíše betonářské oceli a jejich
označování
- rozlišuje železné a neželezné kovy, zná
jejich vlastnosti a možnosti použití
zejména v konstrukci střech
- uvede běžné výrobky z oceli ve
stavebnictví
- uvede
původ plastů
- popíše výrobu plastů
- vyjmenuje druhy plastů a uvede rozdíl
mezi nimi
- orientuje se v druzích plastů
používaných ve stavebnictví, zná jejich
základní vlastnosti a možnosti použití
zejména v konstrukci střech
- uvede BOZP s plasty
- popíše suroviny, vlastnosti, druhy a
použití sádrokartonových, a cementových

polyuretan, fenolické a rezolové
pryskyřice)
- tepelně izolační organické materiály
(na bázi dřeva, korku, z papíru,
z rostlinných a živočišných vláken),
kombinované tepelně izolační materiály
- sypké materiály - expandovaný perlit,
keramzit, rozvlákněný papír, korek
Skladování tepelně izolačních materiálů,
požární bezpečnost
Izolační materiály proti hluku a otřesům
- účel a rozdělení
- technické vlastnosti
- druhy materiálů - desky, rohože, panely
Izolace proti radonu
- účel a druhy izolací
Izolační materiály proti šíření požáru
- účel a druhy izolací
5. Ostatní materiály
Dřevo
- druhy, vlastnosti, použití dřeva
v pozemních stavbách
- druhy velkoplošných dřevěných
materiálů
- výrobky z aglomerovaného dřeva
- ochrana dřeva proti dřevokaznému
hmyzu, houbám
- skladování a ochrana proti povětrnosti
Kovy
- vlastnosti kovů
- železné kovy
- ocel , výroba, vlastnosti, druhy
- betonářská ocel
- neželezné kovy a slitiny
- ochrana proti korozi
- střešní krytiny a odvodnění střech
- výrobky z oceli pro stavebnictví
(spojovací a připevňovací prostředky,
profily pro omítky, obklady,
podlahy, výztužné sítě pro omítky,
nosné a obkladové prvky fasádních
plášťů, nosné konstrukce zavěšených
podhledů, mříže, žaluzie aj.)
Plasty
- použití plastů ve stavebnictví
- suroviny a vlastnosti plastů
- výrobky z plastů
- střešní krytiny
- prvky odvodnění střech, profilové lišty
pro omítky, dlažby, obklady
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desek
- popíše suroviny, vlastnosti, druhy a
použití vláknitých desek

-rozlišuje druhy stavebního dřeva, zná
jeho vlastnosti a možnosti použití zejména
v konstrukci střech
- popíše lepené výrobky
- uvede rozdělení dřevin podle tvrdosti
- popíše suroviny a výrobu žáruvzdorných
materiálů
- vyjmenuje druhy a použití
žáruvzdorných materiálů
- vyjmenuje materiály na stavbu
jednovrstvých, vícevrstvých komínů
a rekonstrukce komínů
- uvede druhy výrobků ze skla a
skleněných vláken
- popíše suroviny, výrobu a vlastnosti skla

- izolační materiály z plastů
- přísady do malt a betonů
Sádrokartonové a cementové desky
- suroviny, vlastnosti, druhy a použití
sádrokartonových, sádrovláknitých
a cementových desek
Vláknité výrobky
suroviny, výroba, vlastnosti, druhy,
použití
6. Žáruvzdorné výrobky
- suroviny, výroba, použití
- druhy žáruvzdorných materiálů
- šamot, dinas, magnezit, žáruvzdorný
beton, porcelán, slída
- výrobky ze žáruvzdorných materiálů
Materiál pro stavbu a rekonstrukce
komínů
- materiál pro jednovrstvé komíny
- materiál pro vícevrstvé komíny
- materiál pro rekonstrukce komínů
- komínové nástavce, příslušenství
7. Stavební sklo
- suroviny, výroba, vlastnosti
- druhy stavebního skla
- výrobky ze skla a skleněných vláken

3

2

6.6. ODBORNÉ KRESLENÍ
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/02 Stavební práce
Název ŠVP: Stavební práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma
Celkový počet hodin za studium: 132
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. 9. 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu
Předmět odborné kreslení vymezuje vědomosti a dovednosti nebytné ke čtení a kreslení
výkresů stavebních konstrukcí, pozemních staveb. Žáci získají prostorovou představivost a
schopnost chápat celkové tvary stavebních konstrukcí a jejich podrobností.Budou znát
pravidla a zásady související s technickou stránkou zhotovování náčrtů a výkresů, kótováním
popisováním, značením hmot a úprav povrchů ve stavebních výkresech, Důraz je kladen na
získávání dovedností číst stavební výkresy a orientovat se v projektové dokumentaci.
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Charakteristika učiva:
Vyučovací předmět odborné kreslení je v prvním ročníku zaměřen na seznámení se
s pomůckami pro odborné kreslení a technické rýsování, učí se druhy stavebních výkresů,
zobrazování stavebních konstrukcí a objektů, výkresy svislých konstrukcí. Ve druhém ročníku
je učivo zaměřeno na kreslení dalších částí stavebních objektů, jako otvory, úpravy povrchů,
stavební úpravy, základy, výkopy, komíny, vodorovné konstrukce, schodiště a střechy.
Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:







Číst projektovou dokumentaci
Zobrazovat jednoduché konstrukce na výkresech a v náčrtech
Pracovat s odbornou literaturou
Pracovat v týmu i samostatně
Sledovat technický pokrok a přenášet výsledky do praxe
pracovat i s moderní technikou

Strategie výuky
Předmět je vyučován v 1. i 2. ročníku – 2 hodiny týdně.
Odborné kreslení je předmětem pro průpravnou funkci, pro pochopení a zvládnutí odborných
vědomostí a dovedností navazujících zejména na předměty technologie a odborný výcvik.
Výuka má být pro žáky zajímavá, má vzbuzovat zájem o předmět i zvolený obor.
Pomůcky: učebnice, rýsovací pomůcky, výukové a instruktážní video, DVD, modely těles,
výukové obrazy, časopisy, prospekty, technická a projektové dokumentace.
Ve výuce se využívají následující formy a metody práce:
Metoda slovní (využití při probírání nového učiva, vysvětlení nových pojmů a symbolů, které
žáci potřebují k další práci).
Metoda názorně demonstrační (využití při probírání nového učiva, žák názorně vidí a
pochopí, práce s učebnicí, technickou dokumentací, čtení výkresů)
Metoda praktická (samostatná práce + prezentace vlastních výkresů, návrhů, cvičení)
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na následující kompetence:
Kompetence k učení – žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, rozvíjí technické
myšlení, své myšlenky vysvětlují a obhajují před spolužáky, reagují na jejich dotazy, to vede
k rozvíjení schopností srozumitelně se vyjadřovat a chápat zadané úkoly, číst a tvořit stavební
výkresy.
Kompetence k řešení problémů - žáci řeší úlohy z problematiky stavebních výkresů, náčrtů
a popisů formou individuálních / skupinových samostatných prací, jsou schopni porozumět,
určit a řešit podstatu problému. Při řešení volí vhodné prostředky (pomůcky, metody a
techniky)nalézají postupy a způsoby řešení.
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Kompetence komunikativní
Prezentace vědomostí a diskuse řešení problematiky, učí žáky jak se chovat v různých
situacích. Žáci jsou schopni při řešení odborného problému pracovat v týmu při sestavování
projektů. Využívají odbornou terminologii, věcně, správně a srozumitelně zpracovávají
stavební výkresy, náčrty a popisy.
Kompetence matematické – předmět oborné kreslení rozvíjí matematické myšlení, vede žáky
k přesnosti při měření, rýsování, důslednosti a odpovědnosti při plnění úkolů. Umožňuje
žákům uplatnit matematické vědomosti, dovednosti a metody při řešení zadaných úkolů
v odborném kreslení, při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Žáci ovládají zásady pro
kreslení geometrických konstrukcí, převádí jednotky, využívají základní znalosti o tělesech a
jejich tvaru a poloze. Ovládají názvosloví geometrických těles.

Hodnocení výsledků žáků
Žáci jsou hodnoceni na základě rýsování a ústního zkoušení (popis zadaného úkolu), důraz je
kladen na grafický projev, schopnosti technického vyjadřování a estetickou úpravu rýsování.
Průběžné hodnocení při provádění výkresů, další klasifikace samostatných prací, klasifikace
vypracovaných výkresů.
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

Odborné kreslení

1. ročník- 66 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence

Rozpis učiva

Žák:
-správně volí a používá pomůcky a
materiály pro technické kreslení
-ovládá správnou techniku rýsování
a kreslení
-zobrazuje různé druhy čar používané
v technickém kreslení
-konstruuje geometrické útvary z různých
prvků
-konstruuje kružnice, elipsy, oblouky
a křivky
-vynáší a dělí úhly

1. Pomůcky a technika rýsování
- pomůcky pro odborné kreslení
- technika rýsování a kreslení
hygiena rýsování a kreslení

- zobrazuje v pravoúhlém promítání
geometrické útvary a tělesa
- odvozuje z půdorysu nárys a bokorys

2. Zobrazování geometrických útvarů
- rýsuje body, polopřímky, přímky,
úsečky, kolmice
- rýsuje rovnoběžky, různoběžky,
mimoběžky
- dělí úsečky
- vynáší úhly
- rýsování trojúhelníků, čtyřúhelníků
a mnohoúhelníků
- rýsování kružnice, oválu a elipsy
3. Zobrazování v pravoúhlém
promítání
- pravoúhlé promítání na tři kolmé

Hodin.
dotace
4

13

12
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- nakreslí skutečnou velikost sklopeného
řezu
- narýsuje rozvinutý plášť tělesa

- rozlišuje jednotlivé způsoby zobrazování
a jejich výhody a nevýhody
- vysvětlí princip těchto zobrazení
- narýsuje obrazy základních
geometrických těles v kosoúhlém
promítání
používá normalizované vyjadřovací
prostředky, zná druhy a úpravu
technických výkresů
- vysvětlí používání různých druhů čar,
kreslí v měřítku a kótuje stavební výkresy
- značí a čte druhy stavebních materiálů
na stavebních výkresech

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

- vysvětlí pravidla a význam vedení
vodorovného řezu
- vysvětlí pravidla a význam vedení
svislého a sklopeného řezu
- popíše zobrazení konstrukce v pohledu
- zobrazuje jednoduché stavební
konstrukce a objekty na výkresech a
náčrtech
- objasní pravidla pro kreslení půdorysu
a svislého řezu svislých konstrukcí
- kreslí půdorys a svislý řez stěny a pilíře
dle zadání
- kótuje svislé konstrukce
- kreslí pohled na svislou konstrukci
čte jednoduché stavební výkresy

průmětny
- zásady zobrazování a názvosloví
- pohled shora (půdorys), zepředu (nárys)
a z boku (bokorys)
- průměty bodu, přímky a trojúhelníku
- pravoúhlé průměty geometrických těles
- průměty hranatých těles
- průměty rotačních těles
- průměty složených těles
- rozvinutí povrchů těles
4. Názorné zobrazování.
- druhy a zásady názorného zobrazování
- kreslení těles v kosoúhlém promítání

5. Normalizace v technickém kreslení a
odborném kreslení
- základní požadavky na technické
výkresy
- úprava, orientace, popisové pole,
formáty výkresů
- druhy čar a normalizované písmo
- měřítka výkresů
- kótování výkresů
- označování hmot (grafické a barevné)
6. Druhy stavebních výkresů
Rozdělení výkresů podle:
- obsahu
- účelu
- způsobu zobrazování
- měřítka
- techniky zobrazování
7. Zobrazování stavebních konstrukcí a
objektů
- zobrazování vodorovným řezem
(půdorysem)
- zobrazování svislým řezem a sklopeným
řezem
- zobrazování pohledem
- zásady kreslení výkresů pozemních
staveb v měřítku 1:100, 1:50
8. Výkresy svislých konstrukcí
- kreslení půdorysu (stěny, pilíře, sloupy)
- kreslení svislých a sklopených řezů
- kreslení svislých konstrukcí v pohledech
- čtení výkresů svislých konstrukcí

4

8

6

9

10
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

Odborné kreslení

2. ročník- 66 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence

Rozpis učiva

Žák:
- správně volí druhy používaných čar
při kreslení nadpraží, ostění, parapetu
a výplně okenních a dveřních otvorů
- kótuje okenní a dveřní (vratový otvor)
- kreslí okenní otvory v měřítku ve
svislém i vodorovném řezu s různým
řešením parapetu
- zakreslí a zakótuje obklad stěn,
výklenek, drážku probíhající přes celou
výšku podlaží
- kreslí prostup v řezu a v pohledu
- kreslí zařizovací předměty v půdorysu
stavebního objektu
- vysvětlí pravidla pro kreslení půdorysu
základů
- kreslí a rozlišuje hrany nosných
konstrukcí a vlastních základů, zná
význam použitých čar
- vysvětlí vedení roviny a vyznačení
svislého řezu, vysvětlí kreslení sklopených
řezů
- kreslí a kótuje půdorys, svislý řez,
sklopený řez základů
- kreslí a kótuje prostup přes základ, kanál
v základech
- čte výkresy základů
- vysvětlí význam kreslení výkopu
- rozlišuje význam jednotlivých druhů čar
na výkrese
- kreslí, čísluje a kótuje jednotlivé figury
z půdorysu nakreslí svislý řez a okótuje,
do půdorysu doplní sklopený řez
- čte výkresy výkopů

1. Prohlubování učiva-kreslení otvorů
- kreslení ostění oken, nadpraží, výplně
- kreslení ostění dveří, vrat, nadpraží,
zárubně a prahu
- kótování a označování dveří a vrat
- kreslení otvorů bez výplně

- vysvětlí označování komínových
a ventilačních průduchů
- kreslí a kótuje sopouchy, vybírací
a vymetací otvory
- kreslí průduchy v měřítku a kótuje je
délkovými kótami i na odkazové čáře
- čte výkresy komínových a ventilačních
průduchů

2. Kreslení úprav povrchu, stavebních
úprav a zařizovacích předmětů
- kreslení obkladů
- kreslení drážek, výklenků, prostupů
- kreslení zařizovacích předmětů
3. Výkresy základů
- kreslení půdorysu základů
- kreslení svislých řezů základů
- kreslení sklopených řezů základů
- kreslení drážek, prostupů a kanálů
- čtení výkresů základů

4. Výkresy výkopů
- kreslení půdorysu výkopů
- označování figur, kótování výkopu
- kreslení svislých a sklopených řezů
výkopu
- čtení výkresů výkopů
5. Kreslení komínových a ventilačních
průduchů
- kreslení půdorysu průduchů
- označování a kótování průduchů
- kreslení průduchů ve svislém řezu
- čtení výkresů průduchů

Hodin.
dotace
4

5

12

6

8
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- objasní zakreslování stropů v půdorysu
a vysvětlí druhy používaných čar
- kreslí půdorysy stropů s různými
nosnými konstrukcemi
nadpraží otvorů
- vysvětlí funkce nosné části nadpraží
(překladu) a tepelné izolace
- popíše pracovní postup provádění
překladů monolitických a montovaných
- uvede důležité bezpečnostní předpisy
pro postup při montáži překladů
- popíše pracovní postupy pro osazování
okenních rámů a dveřních zárubní
- vyjmenuje druhy výplní okenních
a dveřních otvorů podle materiálu
a konstrukce
- kreslí svislé a sklopené řezy stropů
- kótuje stropy v půdorysu, ve svislém
řezu- objasní zakreslování druhů kleneb
do půdorysu, ve svislém řezu, kótování
- kreslí a kótuje zavěšené podhledy
- kreslí a kótuje podlahy v půdorysu
a ve svislém řezu
- čte výkresy vodorovných konstrukcí
- vyjmenuje jednotlivé části a druhy
schodišť
- vysvětlí zásady zobrazení schodiště
v půdorysu a ve svislém řezu
- kreslí a kótuje půdorys a svislý řez
schodištěm podle zadání v měřítku
- kreslí detaily napojení betonového
a dřevěného schodiště na vodorovné
konstrukce
- kreslí a kótuje půdorys a svislý řez
rampou v zadaném sklonu
čte výkresy schodišť a ramp
- uvede hlavní typy plochých střech
- kreslí i vysvětlí půdorys a svislý řez
jednoplášťové střechy
- kreslí i vysvětlí půdorys nosné
konstrukce, svislý řez a půdorys střešního
pláště dvouplášťové střechy
- kreslí a vysvětlí půdorys, svislé řezy
i střešní plášť střechy s vaznicovou
konstrukcí (krovu)
- kreslí a vysvětlí půdorys i svislé řezy
vazníkové konstrukce
- kreslí a vysvětlí půdorys i svislý řez

6. Výkresy vodorovných konstrukcí
- kreslení dřevěných stropů
- kreslení stropů s ocelovými nosníky
a s cihelnými stropními vložkami

7

- kreslení železobetonových stropů
montovaných a monolitických
- kreslení kleneb
- kreslení převislých konstrukcí
- kreslení podlah
- čtení výkresů vodorovných konstrukcí
7. Výkresy schodišť a ramp
- schodiště názvosloví, druhy, tvary
- zásady zobrazování schodišť a ramp
v půdorysu a ve svislém řezu v měřítku
1:100, a 1:50
- vedení rovin řezu
- kreslení a kótování půdorysu schodišť
- kreslení svislých řezů schodišť
- kreslení nosných konstrukcí nad pod
řezem
- kótování rozměrů stupňů, výškových
poměrů podest, podchodné výšky
- kreslení podrobností schodišť
- čtení výkresů schodišť a ramp
8. Výkresy střech
- názvosloví konstrukčních částí střech
- rozdělení střech podle sklonu a tvaru
Ploché střechy
- jednoplášťová střecha
- půdorys střechy, svislý řez, kótování
a podrobnosti
- dvouplášťová střecha
- půdorys střešního pláště
- svislý řez
- čtení výkresů plochých střech

9

10
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podkrovím
- čte výkresy plochých a sklonitých střech

- kreslí a kótuje půdorys jednoduchého
objektu dle zadání v měřítku
- kreslí a kótuje okenní a dveřní otvory,
komín, povrchové a stavební úpravy
- kreslí a kótuje schodiště
- kreslí legendu a vyplní popisový rámec
- čte jednoduché stavební výkresy

Sklonité střechy
- vaznicová střecha s podkrovím
-půdorys, svislý řez příčný a podélný
- kreslení podrobnosti střech
- zásady zobrazování střech v měřítku
1:100, 1:50
- čtení výkresů sklonitých střech
- kreslení jednoduchého podkroví
9. Kreslení stavebních výkresů dle
zadání v měřítku
- kreslení půdorysu podlaží
jednoduchého objektu
- svislé konstrukce
- okna a dveře
- povrchové a stavební úpravy
- komíny
- schodiště

5

6.7. STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/02 Stavební práce
Název ŠVP: Stavební práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma
Celkový počet hodin za studium: 33
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. 9. 2012

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu
Cílem předmětu strojní zařízení je poskytnout žákům základní znalosti o účelu, konstrukci,
vlastnostech a použití strojů a zařízení používaných při zednických pracích, dát žákům
základní teoretické znalosti nutné pro zvládnutí odborného výcviku a výkon stavebních prací
v rámci povolání zedník, stavební dělník.
Charakteristika učiva:
Vyučovací předmět strojní zařízení je zaměřen na elektrické zařízení, dopravní prostředky,
stroje na dopravu a montáž a stroje pro zemní práce.
Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 volit a správně používat, obsluhovat a udržovat stroje pro zednické práce
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 využívat technických vědomostí a dovedností v praktickém životě při řešení běžných
problémů – přesně se vyjadřovat a správně používat odbornou terminologii
 sledovat technický pokrok a přenášet jeho výsledky do praxe
 pracovat i s moderní technikou
Pojetí výuky
Předmět je vyučován v 1. ročníku 1 hodinu týdně.
Strojní zařízení je předmětem s průpravnou funkcí pro pochopení a zvládnutí správně
používat stroje pro zednické práce a pracovat s moderní technikou
Ve výuce se využívají následující formy a metody práce:
Metoda slovní (využití při probírání nového učiva, vysvětlení nových pojmů a symbolů, které
žáci potřebují k další práci).
Metoda názorně demonstrační (využití při probírání nového učiva, žák názorně vidí a
pochopí, práce s učebnicí, prezentace vlastních poznatků o strojích, výukové video)
Pomůcky: učebnice, výukové a instruktážní video, ukázky ručního nářadí, časopisy,
prospekty.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na následující kompetence:
Kompetence k učení – žáci rozvíjí technické myšlení, své myšlenky vysvětlují a obhajují před
spolužáky, reagují na jejich dotazy, to vede k rozvíjení schopností srozumitelně se vyjadřovat
a chápat zadané úkoly. Vytváří dovednost číst a hovořit o strojích. Znají možnosti svého
dalšího vzdělávání ve stavebnictví.
Kompetence k řešení problémů - žáci řeší úlohy z problematiky strojů, formou samostatných
prací, jsou schopni porozumět, určit a řešit jádro problému. K tomu i volí vhodné prostředky a
způsoby (pomůcky, metody a techniky). Žáci jsou vedeni k pečlivé a svědomité práci.
Kompetence komunikativní
Prezentace vědomostí a diskuse řešení problematiky, učí žáky jak se chovat v různých
situacích. Žáci jsou schopni při řešení odborného problému pracovat v týmu, při návrhu
popsat správné použití a údržbu strojů a nářadí, užívají odbornou terminologii, věcně, správně
a srozumitelně.
Kompetence sociální a personální – žáci jsou připraveni podle svých schopností stanovovat
cíle osobního rozvoje, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných
mezilidských vztahů, s cílem předcházet možným konfliktům, hodnotit výsledky své práce,
přijímat radu od druhých, plnit odpovědně zadané úkoly. Vytváří si kladný vztah ke strojům a
zařízením, které jsou důležitým pomocníkem v pracovním procesu.
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Kompetence k pracovnímu uplatnění – žáci se adaptují na nové požadavky a pracovní
prostředí, seznamují se a osvojují si informace o dostupných druzích stavebních strojů, které
mohou používat při budoucí profesi, získávají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce.

Hodnocení výsledků žáků
Ke kontrole vědomostí a dovedností žáků slouží různé formy ústního a písemného hodnocení:
Písemná práce (po probrání určitého celku učiva)
Ústní zkoušení (zaměřeno na správný popis strojů používaných ve stavebnictví).
Hodnocení aktivity v hodině (rychlé samostatné řešení jednoduchých i složitějších problémů
v hodinách).
Celkové hodnocení za pololetí je výsledkem nejen získaných známek, ale i pozornosti
a aktivity v hodinách strojního zařízení, snahy samostatně hledat řešení problematiky ve
stavebnictví.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

Strojní zařízení

1. ročník- 33 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence

Rozpis učiva

Žák:
- vysvětlí základní mechanizační
prostředky pro zednické práce
- vyjmenuje základní předpisy BOZ
- popíše základní pojmy
- vysvětlí elektrické napětí
- vyjmenuje el. proudy
- objasní výrobu el. energie
- vysvětlí stroje na stejnosměrný a střídavý
proud
- vyjmenuje druhy elektráren
- vyjmenuje elektromotory
- popíše rozvod na stavbě
- vyjmenuje základní předpisy BOZ

1. Význam mechanizace ve stavebnictví,
BOZP

- vyjmenuje prostředky pro vodorovnou
dopravu
- popíše základní stavební stroje a zařízení
pro zemní práce
- vysvětlí použití strojů

2. Elektrická zařízení
Základní pojmy
- Elektrické napětí
- El. proud
- Stejnosměrný proud
- Střídavý proud
- El. odpor
Výroba el. energie.
- Druhy elektráren.
- Stroje na stejnosměrný a střídavý proud.
- Elektromotory a jejich rozdělení.
- Rozvod el. energie
- Rozvod na staveništi
- BOZP
3. Dopravní prostředky, stroje pro
dopravu a montáž
Dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu.
- Nákladní automobilová doprava

Hodin.
dotace
2

10

12
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- vyjmenuje prostředky pro svislou
dopravu
- popíše základní stavební stroje a zařízení
pro zemní práce
- vyjmenuje základní předpisy BOZ se
stroji pro vodorovnou a svislou dopravu
- objasní použití strojů na dopravu
kapalin
- vysvětlí princip použití čerpadla na
maltu a betonovou směs
- vyjmenuj stroje na dopravu plynů
- vyjmenuje základní předpisy BOZ na
dopravu kapalin, směsí a plynů
- popíše základní stavební stroje a zařízení
pro zemní práce
- vysvětlí použití strojů
- vyjmenuje stavební stroje a zařízení
- vysvětlí práci zařízení pro dokončovací
práce
- vyjmenuje základní předpisy BOZ
při práci se stroji a zařízeními pro zemní
práce

- Dopravníky
Stroje a zařízení pro svislou dopravu
- Jeřáby
- Stavební výtahy
- Pracovní plošiny
- Zdviháky
- Kladkostroje
- Stavební vrátky-navíjedla
- Skluzná potrubí a žlaby
- BOZ při montážních pracích
- Stroje na dopravu kapalin
- Speciální čerpadla na maltu a
betonovou směs
- Stroje na dopravu stlačování plynů
4. Stroje pro zemní práce.
- Vrtací soupravy
- Beranidla a vytahovače
- Rýpadla
Traktorové stroje
- Dozery
- Skrejpry
- Grejdry
- Zhutňovací stroje

9

6.8. TECHNOLOGIE
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/02 Stavební práce
Název ŠVP: Stavební práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma
Celkový počet hodin za studium: 165
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. 9. 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu
Předmět poskytuje žákům odborné vědomosti v oblasti pracovních a technologických postupů
u zednických prací, teoreticky zdůvodňuje učivo odborného výcviku. |Cílem je dát žákům
základní znalosti nutné pro zvládnutí předmětu odborný výcvik a výkon zednických prací
v rámci povolání zedník a stavební dělník.
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Charakteristika učiva:
Předmět technologie je profilujícím předmětem oboru. Je úzce mezipředmětově vázán na
předměty odborné kreslení a materiály a využívá poznatky ze všeobecně vzdělávacích
předmětů. Jeho zvládnutí je nezbytnou podmínkou pro výuku předmětu odborný výcvik. Žáci
si v předmětu technologie osvojí potřebné znalosti technologických a pracovních postupů při
pracovních činnostech na stavbách a výběr pracovních pomůcek. Seznámí se s částmi
stavebních konstrukcí, na nichž budou provádět práce hlavní a přidružené stavební výroby při
odborném výcviku. Důraz je kladen na znalosti předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, protipožárních předpisů, hospodaření s materiálem a vlivu stavebních činností na
životní prostředí.
Pojetí výuky:
Technologie je předmětem s průpravnou funkcí pro pochopení a zvládnutí odborných
vědomostí a dovedností navazujících na předmět materiály a zejména odborný výcvik.
Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 využívat technických vědomostí a dovedností v praktickém životě při řešení běžných
problémů
 přesně se vyjadřovat a správně používat odbornou terminologii
 pracovat s odbornou literaturou
 vyhledávat a vyhodnocovat informace získané z různých zdrojů, pracovat v týmu i
samostatně, pracovat s moderní technikou
 sledovat technický pokrok a přenášet jeho výsledky do praxe
Strategie výuky
Ve výuce se využívají následující formy a metody práce:
Metoda slovní (využití při probírání nového učiva, vysvětlení nových pojmů a symbolů, které
žáci potřebují k další práci).
Metoda názorně demonstrační (využití při probírání nového učiva, žák názorně vidí a
pochopí, práce s učebnicí, prezentace referátů, výukové video)
Metoda praktická (procvičování nového učiva na zadaných příkladech, práce může být
samostatná či skupinová).
Pomůcky: učebnice, výukové a instruktážní video, časopisy, prospekty.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na následující kompetence:
Kompetence k učení – žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, rozvíjí technické
myšlení, své myšlenky vysvětlují a obhajují před spolužáky, reagují na jejich dotazy, to vede
k rozvíjení schopností srozumitelně se vyjadřovat a chápat zadané úkoly. Vytváří dovednost
číst odborný text a hovořit o pracovních postupech. Znají možnosti svého dalšího vzdělávání,
zejména v oboru a povolání.
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Kompetence k řešení problémů - žáci řeší úlohy z problematiky technologie, formou
samostatných prací, jsou schopni porozumět, určit a řešit jádro problému, k tomu volí vhodné
prostředky a způsoby, jsou vedeni k pečlivé a svědomité práci.
Kompetence komunikativní
Prezentace vědomostí a diskuse řešení problematiky, učí žáky jak se chovat v různých
situacích. Žáci jsou schopni při řešení odborného problému pracovat v týmu, sestavovat
pracovní postupy. Využívají odbornou terminologii, věcně, správně a srozumitelně. Vyjadřují
se a vystupují v souladu se zásadami kultury projevu a chování.
Kompetence sociální a personální – žáci jsou připraveni podle svých schopností stanovovat
cíle osobního rozvoje, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných
mezilidských vztahů, s cílem předcházet možným konfliktům. Při vypracování referátu
z oblasti stavebnictví pracovat v týmu, podílet se na realizaci společných pracovních činností.
Kompetence matematické – předmět technologie rozvíjí matematické myšlení, žáci uplatňují
matematické vědomosti při řešení zadaných úkolů. Používají matematické dovednosti
v technologických postupech, při výpočtech poměrů, převodech jednotek, pracují s grafy,
tabulkami a schématy. Důraz je kladen na přesnost, důslednost a odpovědnost.
Kompetence k pracovnímu uplatnění – žáci získají odpovědný postoj k vlastní profesní
budoucnosti, mají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce, umí získávat a
vyhodnocovat informace o pracovních a vzdělávacích příležitostech z poradenských a
zprostředkovatelských služeb a nutnost dalšího vzdělávání.

Hodnocení výsledků žáků
Ke kontrole vědomostí a dovedností žáků slouží různé formy ústního a písemného hodnocení:
Písemná práce (po probrání určitého celku učiva)
Ústní zkoušení (zaměřeno na schopnosti technického vyjadřování používaného ve
stavebnictví).
Hodnocení aktivity v hodině (klasifikace technologických a pracovních postupů, bezpečnosti a
ochrany při zednických pracích).
Celkové hodnocení za pololetí je výsledkem nejen získaných známek, ale i pozornosti
a aktivity v hodinách technologie snahy samostatně hledat řešení problematiky ve
stavebnictví.
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

Technologie

1. ročník- 99 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence

Rozpis učiva

Žák:
- popíše ustanovení týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární
prevence
- uvede příklady bezpečnostních rizik,
event. nejčastější příčiny úrazů a jejich
prevenci
- popíše poskytnutí první pomoci při úrazu
na pracovišti
- uvede povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu
- vysvětlí pojmům staveniště, stavba,
stavební objekt, stavební díl a stavební
prvek
- uvede hlavní konstrukční části budov
- rozlišuje nosné a nenosné konstrukce
- zařazuje stavební práce do hrubé stavby
nebo do dokončovacích prací
- orientuje se v základních konstrukčních
systémech budov
- uvede konstrukční části budov v rozsahu
odpovídajícím povolání zedník
- popíše historii vzniku stavebnictví
- rozlišuje stavební slohy

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci, hygiena práce, požární prevence.
- bezpečnost technických zařízení
- pracovněprávní problematika BOZP
- nejčastější příčiny úrazů
- první pomoc při úrazu na pracovišti
- hygiena práce

- vyjmenuje pracovní pomůcky a nářadí
pro základní stavební činnosti: měření,
zdění, omítání, spárování
- vyjmenuje osobní ochranné pracovní
prostředky zedníka a jejich použití
- vyjmenuje základní mechanizované
nářadí pro zednické práce a uvede jejich
použití
- rozlišuje nářadí pro opracování různých
materiálů
- objasní pojem základová půda a
základová spára
- uvede závislost velikosti základové spáry
na kvalitě základové půdy

2. Konstrukční systémy budov, vývoj
stavebnictví, stavební slohy
- Staveniště, stavba, stavební objekt,
stavební díl a prvek
Části staveb
- hlavní konstrukční části budov
- hlavní stavební výroba, hrubá stavba
(HSV)
- přidružená stavební výroba,
dokončovací práce (PSV)
Konstrukční systémy
- stěnové a sloupové (skeletové) systémy
- kombinované systémy
Vývoj stavebnictví
- vývoj a historie stavebnictví
- stavební slohy
- architektura, stavitelství jako umění,
ochrana památek
3. Nářadí a pracovní pomůcky pro
zednické práce
- ruční nářadí a pomůcky: pro měření,
zdění, omítání, spárování
- osobní ochranné pracovní pomůcky
- mechanizované nářadí: pro zednické
práce, pro opracování materiálů

4. Provádění zednických prací
Zakládání a základy
- základová půda a základová spára
- druhy a vlastnosti zemin

Hodin.
dotace
6

15

10

12
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- rozlišuje základní vlastnosti základových
půd a základovou půdu vhodnou pro
zakládání
- vysvětlí základní geodetické pojmy
(nadmořská výška, měřičské body,
trigonometrická síť, polohopis, výškopis,
katastrální mapa)
- popíše způsoby přenosu a měření výšek
na stavbě
- uvede funkci laviček pro vytyčování
staveb
- rozlišuje druhy zemních prací (výkopy
rýha, jáma, šachta a sypané konstrukce)
- správně volí druhy roubení
- uvede základní pravidla BOZ při
zemních pracích
- vysvětlí účel základů budov
- uvede druhy plošných základů
a je informován o jejich použití
- vysvětlí funkci hlubinných základů
a rozlišuje druhy hlubinných základů
podle přenosu zatížení
- popíše druhy hlubinných základů
podle konstrukce (pilota, šachtový pilíř,
studna…)
- rozlišuje druhy zdících materiálů, zná
jejich vlastnosti a možnosti použití
- popíše vlastnosti plných cihel, zejména
tepelně technické
- uvede rozměry cihel výrobní a
skladebné, váhu cihel, spotřebu na 1m³
- vysvětlí účel cihelných vazeb a základní
pravidla zdění
- popíše postup vyzdívání cihelného zdiva
a organizaci práce při zdění
- složí z modelů cihel nebo nakreslí vazby
cihelného zdiva
- nakreslí ukončení zdiva, vazby rohů,
připojení zdí, pilířů, ostění, komínů
- vysvětlí výhody a nevýhody zdiva
z cihelných prvků
- vysvětlí pravidla pro zdění za nízkých
teplot a uvede opatření pro ochranu
čerstvého zdiva před mrazem
- vysvětlí rozdíl mezi cihlou a keramickou
tvarovkou
- uvede význam tvarovek zejména tepelně
technický
- popíše zásady zdění z tvarovek a nakreslí
základní vazbu

- vytyčování staveb - základní geodetické
pojmy kolmic
- polohové vytyčení staveb - informativně
- výškové vytyčení staveb
- zajišťování polohového vytyčení staveb
lavičkami
- druhy zemních prací a jejich provádění
- zajištění stěn výkopu proti sesunutí
- druhy pažení výkopů
- odvodnění stavebních jam
- úprava zemin v základové spáře
- BOZP při zemních pracích
- funkce a účel základů
- plošné základy kamenné, z prostého
betonu, ze železobetonu – monolitické,
prefabrikované
- hlubinné základy
- prostupy a drážky v plošných základech

Zdivo
Cihelné zdivo
- druhy cihelných materiálů
- rozměry a vlastnosti cihel, tloušťky
zdiva, modul
- spotřeba materiálu na 1m³ zdiva
- vazby cihelného zdiva
- základní pravidla zdění
- postup vyzdívání a organizace práce
- zakládání zdiva na základy a v podlaží
- vazby přímých zdí
- vazba ukončení zdí
- vazba pravoúhlých rohů
- vazba pravoúhlých připojení zdí
- vazba pravoúhlého křížení zdí
- vazba při zeslabování zdí
- vazba zesílení zdí příložkami
- vazba nosných zdí a pilířů
- vazba ostění oken a dveří
- vazba komínů v průběžné zdi
- vazba volně stojících komínů
- zdění za nízkých teplot
Tvarovkové a tvárnicové zdivo
- výhody a nevýhody tvarovkového
a tvárnicového zdiva

40
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- rozlišuje druhy tvárnic
- uvede vlastnosti tvárnic a jejich vliv
na požadované fyzikální a mechanické
vlastnosti zdiva
- popíše a nakreslí základní vazby z
tvárnic
- vysvětlí výhody a nevýhody kamenného
a smíšeného zdiva
- nakreslí a popíše vazby z různých druhů
kamenného zdiva
- popíše druhy smíšeného zdiva a jejich
vazbu
- uvede základní pravidla BOZP při zdění
a při zdění ve výškách

- zdivo z keramických tvarovek,
druhy

zdivo z betonových tvárnic
- zdivo z pórobetonových tvárnic,
- zdivo z bednících tvárnic
- zdivo s bednícími prvky z polystyrénu
a dřevovláknitých desek
- zdivo z termo-izolačních sendvičových
tvárnic
Kamenné a smíšené zdivo
- výhody a nevýhody kamenného
a smíšeného zdiva
- režné zdivo z lomového kamene
- kyklopské zdivo
- řádkové zdivo (hrubé, čisté, svisle
provazované)
- kvádrové zdivo
- zdivo smíšené
BOZP při zdění

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

16

Technologie

2. ročník- 66 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence

Rozpis učiva

Žák:
- popíše negativní vlivy vlhkosti, na
stavební dílo
- rozlišuje druhy hydroizolací a izolací
proti radonu podle použitého materiálu
- rozlišuje příčiny vlhkosti stavebních
konstrukcí
- vysvětlí, jakou funkci mají izolace proti
vlhkosti
- popíše technologické a pracovní postupy
pro zřizování izolací
- uvede zdroje radonu v budovách
- popíše jednotlivé kategorie radonového
rizika
- vysvětlí různé způsoby opatření
pro jednotlivé kategorie radonového rizika

1. Prohlubování učiva - hydroizolace
- vliv vlhkosti na stavební dílo a zdraví
člověka
- rozdělení hydroizolací
- umístění hydroizolací v podsklepených
a nepodsklepených budovách
Technologické postupy zřizování
vodorovných a svislých izolací
- podkladní konstrukce, úprava podkladu
Postup zhotovování hydroizolací
nátěry
- plastickými tmely
- asfaltovými pásy
- plastovými fóliemi
- izolačními omítkami
Zhotovování pracovních a dilatačních
spár
Ochranné konstrukce

Hodin.
dotace
9
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- vysvětlí podstatu prostého betonu a jeho
použití
- popíše výběr složek a určování poměru
složek betonu
- objasní druhy betonových směsí podle
stupně zpracovatelnosti
- popíše dopravu betonu
- vysvětlí zásady ukládání a zhutňování
betonové směsi
- popíše úpravu dilatačních spár
- vysvětlí účel a druhy bednění a
podpěrných konstrukcí
- uvede příklad materiálů na bednění
- popíše princip posuvného bednění
- uvede lhůty pro odbedňování
- popíše účel výztuže
- rozezná hlavní nosnou výztuž,
smykovou výztuž, rozdělovací pruty,
konstrukční výztuž
- uvede pravidla pro krytí výztuže,
pro mezery mezi pruty a pro kotevní délky
prutů
- vysvětlí způsoby vyztužování sloupů,
desek, trámů, základových patek, pásů a
konzol
- popíše pracovní postupy pro ukládání
a zhutňování čerstvého betonu
- vysvětlí pravidla pro rozmístění
pracovních a dilatačních spár
- objasní pravidla pro ošetřování a
ochranu betonu a pro betonování při
nízkých teplotách
- popíše hlavní zásady bezpečnosti práce
při betonování, armování a práci
s bedněním
zná funkci komínů, vyjmenuje druhy
komínů
- popíše jednotlivé části komínového
tělesa
- rozlišuje jednovrstvé a vícevrstvé
komíny, popíše jejich užití, rozdíly
- vysvětlí předpisy o komínech
- popíše způsoby úprav hořlavých

Izolace proti radonu
- význam izolací proti radonu, vliv
radonu na zdraví člověka
- kategorie radonových rizik
- způsoby ochrany proti radonu
dle radonových rizik
BOZ při práci
2. Betonářské práce
Prostý beton
- význam a použití prostého betonu
- výběr a příprava složek betonu,
kamenivo, cement, voda, přísady do
betonu
- poměr míšení betonu
- výroba a zpracovatelnost betonové
směsi
- doprava, ukládání a zhutňování betonu,
pracovní spáry
- bednění a podpěrné konstrukce
Železobeton
- účel a vlastnosti betonářské výztuže
- spolupůsobení betonu a výztuže,
pravidla pro krytí výztuže, mezery mezi
pruty, kotevní délky
- vyztužování sloupů, desek, trámů,
základových patek a pásů, konzol
- výroba výztuže a ukládání výztuže
- zpracování betonu, pracovní a dilatační
spáry
- odbedňování
- ošetřování a ochrana betonu, úprava
doby tuhnutí betonu
- betonování za nízkých teplot
- bezpečnost práce při betonářských
pracích

3. Komíny a ventilační průduchy.
Komíny
- funkce, druhy, názvosloví
- komíny jednovrstvé, komíny vícevrstvé
- předpisy o komínech
- komínový plášť
- výška komínu nad střechou, komínová
hlava
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konstrukcí kolem komína, popíše
komínovou výměnu
- popíše základní pravidla pro zdění
a omítání komínů
- vysvětlí pracovní postup při stavbě
vícevrstvých komínů
- popíše funkci a druhy ventilačních
průduchů

- vysvětlí funkci příček a požadavky
na příčky
- vysvětlí vlastnosti příček jako vzduchová
neprůzvučnost a akustický (zvukový
most)
- popíše způsob založení různých druhů
příček a způsoby kotvení do zdí
- popíše pracovní postupy zdění nebo
montáže příček z různých materiálů

- popíše části okenního a dveřního otvoru
- uvede konstrukční řešení a materiály
nadpraží otvorů
- vysvětlí funkce nosné části nadpraží
(překladu) a tepelné izolace
- popíše pracovní postup provádění
překladů monolitických a montovaných
- uvede důležité bezpečnostní předpisy
pro postup při montáži překladů
- popíše pracovní postupy pro osazování
okenních rámů a dveřních zárubní
- vyjmenuje druhy výplní okenních
a dveřních otvorů podle materiálu
a konstrukce
- rozlišuje druhy vodorovných konstrukcí
používaných na stavbách budov
- popíše účel stropních konstrukcí
- popíše požadované vlastnosti stropních
konstrukcí
- vyjmenuje stropy podle užitých
materiálů
- objasní různé druhy stropních konstrukcí
podle jejich konstrukčního řešení

- uhýbání komínů, vymetací a vybírací
otvory
- požární předpisy, podmínky dobrého
tahu
Pracovní postupy pro zdění komínů:
- jednovrstvých
- vícevrstvých
- stavebnicových
Ventilační průduchy
- funkce, druhy
4. Příčky
Účel a rozdělení příček
Zděné příčky
- zdění příček - z plných cihel, z dutých
cihel, z příčkovek, z tvárnic, ze
sádrových desek
Celistvé příčky (monolitické)
- železobetonové příčky - moniérky
- vápenosádrové příčky - rabičky
Montované příčky
- z celostěnových panelů
- z pórobetonových dílců
- z izolačních desek
- lehké montované příčky
- kombinované příčky
- příčky ze skleněných prvků
5. Okenní a dveřní otvory, výplně
Otvorů
Nadpraží
- funkce nadpraží (překladu)
- druhy překladů
- pravidla a provádění různých druhů
nadpraží
- bezpečnost práce při osazování překladů
Osazování okenních a dveřních rámů
- výplně otvorů

6. Vodorovné konstrukce
Stropy
- účel, vlastnosti a rozdělení stropů
- požadavky na stropy
- dřevěné stropy (trámový, fošnový)
- konstrukce podhledů
- stropy s ocelovými nosníky (keramické
desky Hurdis, železobetonové stropní
desky)
- monolitické stropy (deskové, trámové,

10

5

17
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a způsobu provádění a načrtne je
- vysvětlí výhody a nevýhody
monolitických a montovaných stropních
konstrukcí
- vysvětlí účel ztužujících pásů
- vyjmenuje různé druhy ztužujících pásů
podle jejich konstrukčního řešení
a způsobu provádění
- vysvětlí význam tepelné izolace a její
umístění
- popíše pracovní postupy pro provádění
ztužujících pásů
- nakreslí druhy převislých konstrukcí
- vysvětlí konstrukční řešení balkonu,
lodžie, římsy a markýzy
- vysvětlí princip řešení arkýřů
a ustupujícího podlaží
- popíše tvar klenby, zná názvosloví
klenby
- popíše druhy kleneb a jejich částí
- vyjmenuje druhy patek kleneb
- popíše způsob zdění valené klenby
- vyjmenuje požadavky na podlahu
- vysvětlí pojem dilatace podlah,
provádění a vyplňování dilatačních spár
uvede pravidla BOZ při práci

hřibové)
- montované stropy (deskové, nosníkové,
panelové)
- keramické stropy
- žebírkové stropy
- skloželezobetonové stropy
- stropy z tenkostěnných ocelových prvků
Ztužující pásy
- funkce a poloha ztužujících pásů
- druhy a způsob provádění ztužujících
pásů
Převislé konstrukce
- balkony a lodžie
- římsy a markýzy
- arkýře, ustupující podlaží
Klenby
- názvosloví a popis klenby
- druhy kleneb
- tvary klenbových oblouků a patek
- zdění valené klenby
Podlahy
- požadavky na podlahy
- druhy a skladby podlah
- pracovní postupy při provádění podlah,
dilatace podlah
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

6.9. ODBORNÝ VÝCVIK
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/02 Stavební práce
Název ŠVP: Stavební práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma
Celkový počet hodin za studium: 1254
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. 9. 2012

Obecné cíle
Cílem odborného výcviku je osvojení odborných dovedností potřebných k úspěšnému
provádění stavebních prací podle technologických a pracovních postupů, aby absolvent mohl
vykonávat zednické činnosti v povolání stavební dělník. Předmět rozvíjí smysl pro
přesnost, důslednost, kolektivní práci, estetiku a vztah žáka k oboru. Žáci získávají manuální
zručnost při zednických pracích a naučí se obsluhovat jednotlivá strojní zařízení používané
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při stavební činnosti. V rámci přípravy na práci a v podmínkách rychle se měnící
společnosti a potřeby životní adaptability byla posílena orientace na komunikativní
dovednosti, dovednosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost a řešit problémové situace.
Charakteristika učiva
Žáci se naučí užívat praktické dovednosti a znalosti, získají odborné návyky a řemeslnou
zručnost, naučí se pracovat s různými materiály a blíže se seznámí s jejich vlastnostmi a
možnostmi použití. V průběhu tří let se postupně naučí používat různé druhy zednického
nářadí a strojního zařízení, prakticky provádí zemní práce, jednoduché pažení a ukládání
betonové směsi do bednění, zdí z různých materiálů, zakládat zdivo podle výkresů, provádět
betonářské práce, hydroizolace, montovat a demontovat jednoduché lešení, zdít komínové
zdivo, osazovat zárubně a okna, provádět vnitřní a vnější omítky jednovrstvé i vícevrstvé,
provádět dokončovací práce, klást tepelné a zvukové izolace.
Učivo je doplněno o nácvik ručního opracování dřeva v rozsahu potřebném pro provádění
zednických prací. Předmět odborný výcvik zaujímá v procesu výuky nezastupitelné místo,
neboť prakticky připravuje žáka na jeho budoucí povolání a vytváří u něho základ
profesionální zručnosti a dovednosti. Nedílnou součástí odborného výcviku tvoří bezpečnost a
ochrana zdraví při práci, spojená s povinnostmi používání osobních ochranných pracovních
prostředků. Problematika bezpečnosti práce je obsažena ve všech tématech výuky,
zdůrazněno je dodržování podmínek bezpečné a zdraví neohrožující práce, s nejčastějšími
zdroji a příčinami pracovních úrazů a první pomoci při úrazech.
Pojetí výuky
Výuka odborného výcviku zahrnuje nácvik pracovních činností spojených s prováděním
zednických prací.
Žáci jsou vedeni k samostatnému rozhodování při volbě materiálů, technologických a
pracovních postupů a dodržování bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních
pracích. Žáci získávají formou procvičování základní odborné znalosti a dovednosti spojené
s praktickým výkonem. Odborný výcvik rozvíjí a upevňuje teoretické znalosti a dovednosti
z teoretických odborných předmětů zejména z technologie, materiálů
.
Výuka probíhá v 1. ročníku 18 hodin týdně, ve 2. ročníku 20 hodin týdně.
Pomůcky
Při výuce je využíváno nejrůznější zařízení, které se používá při stavebních pracích ( např.
lešení včetně podlážek, sbíjecí kladivo, míchačky malty, vodováhy, vrtačky,
hoblovací stroj, nivelační přístroj, elektrické pily přímočaré a okružní pily) a zednické nářadí
(zednická lžíce, kladívko, naběračka, hobl dřevěný, plastový, filcový, zednické skoby,
stahovací lať), projektová dokumentace, instruktážní videa, exkurze.
Metody vyučování
Instruktáž (vysvětlení, ukázka, předvedení pracovního postupu), cvičení, samostatné
skupinové nebo individuální plnění zadaných úkolů.
Žáci pracují s materiálem určeným pro realizaci zadaného úkolu, učí se ovládat a volit
vhodné zednické nářadí, pracují s příslušným mechanickým a strojním zařízením, učí se
získávat dovednosti při provádění pracovních postupů různých zednických pracích.
Hodnocení výsledků – způsoby ověření
Hodnocení je prováděno na základě ústního zkoušení – znalost technologického postupu a
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hodnocení dosažených pracovních výsledků, na základě plnění jednotlivých úkolů a
možností žáka tj. hodnocení odvedeného konkrétního úkolu. Kritériem hodnocení je
schopnost samostatného přístupu k problematice, manuální zručnost, dodržování technologií a
bezpečnosti práce. Podle množství a kvality vykonané práce je žák hodnocen známkou –
průběžná klasifikace dílčích pracovních úkolů a souhrnná klasifikace po splnění jednotlivých
tematických celků.
Hodnocení a klasifikace vychází z osobnostních a odborných znalostí žáka s přihlédnutím k
jeho schopnostem učení.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

Odborný výcvik

2. ročník- 672 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence

Rozpis učiva

Žák
- dodržuje ustanovení týkající se
bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární prevenci
při
obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a
zařízení
postupuje v souladu s předpisy a
pracovními
postupy;
- vyjmenuje příklady bezpečnostních rizik,
nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci a
ví,
jak poskytnout první pomoc
- vysvětlí povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele
v případě pracovního úrazu;
- pracuje se základními druhy stavebních
materiálů používaných pro betonářské a
zednické práce, využívá vlastností a
možností použití
-volí a použije nářadí, pracovní pomůcky,
mechanismy pro betonářské a zednické
práce a udržuje je
- provádí práce při zhotovování plošných
základů
a vodorovných konstrukcí z prostého a
železobetonu
- provádí základní druhy hydroizolací a
izolací proti radonu
- zdí z různých druhů svislých zděných
konstrukcí a dodržuje pracovní postupy
zdění

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

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

Hodin.
dotace
13

510
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-zdí svislé konstrukce z různých materiálů
-provádí různé druhy vodorovných
konstrukcí a
dodržuje pracovní postupy při z hotovování
polomontovaných keramických stropů
-provádí práce při zhotovování
polomontovaných
konstrukcí stropů
- provádí základní práce při zhotovování
základu schodišť
- provádí různé úprav povrchů omítek a
dodržuje pracovní postupy při omítání
- provádí vícevrstvé a tenkostěnné omítky
- provádí tepelné izolace v pozemních
stavbách a
kontaktní zateplovací systémy budov
- provádí práce při zateplování budov
kontaktním systémem
- provádí pomocné práce při montáži a
demontáži
lešení a podpůrných konstrukcí
- provádí jednoduché práce při přestavbách
nenosných částí budov
-vysvětlí vliv stavebnictví na životní
prostředí a zdroje surovin
-třídí škodlivé a neškodlivé odpady v oboru
a připraví je pro další zpracování, i
možnosti recyklaci

3. Přestavby budov
70
4. Vliv činností v oboru na
životní prostředí
79

6.10. INFORMATIKA
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/02 Stavební práce
Název ŠVP: Stavební práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma
Celkový počet hodin za studium: 66
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. 9. 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Předmět Informatika tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělávání, protože je
základem rozvoje většiny klíčových kompetencí a schopností, kterými by měl být žák
vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů. Informační technologie rozvíjí
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komunikační kompetence žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a
myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Učivo navazuje na znalosti získané na základní škole. Cílem vyučovacího předmětu je
dosažení základní úrovně informační gramotnosti u žáků, jako nezbytného předpokladu
uplatnění pro další učení, vyhledávání a zpracování potřebných informací. Dovednosti, které
žák získá ve vyučovacím předmětu dále využívá ve všech vzdělávacích oblastech. Předmět
jako celek prolíná celým vzděláváním.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na následující kompetence:
Kompetence k učení - uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat
a zpracovávat informace, využívat k učení různé informační zdroje a zkušenosti svoje i jiných
lidí, aplikovat znalosti v ostatních vyučovacích předmětech a reálném životě, přijímat
hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí.
Kompetence k řešení problémů - porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení
problému, logicky argumentovat a diskutovat při obhajování svých názorů.
Komunikativní kompetence - vhodně se prezentovat v psaných i mluvených projevech,
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běžná i odborná témata, dodržovat jazykové i stylistické normy, vyjadřovat se a vystupovat
v souladu se zásadami kultury projevu a chování, dodržovat pravidla a zásady při psaní na
počítači, vede žáka k používání odborné terminologie.
Personální a sociální kompetence - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování
a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku, ověřovat si získané poznatky,
kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí, přijímat a odpovědně plnit svěřené
úkoly.
Občanské kompetence - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
současnost v evropském a světovém kontextu, podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Vede žáka k zodpovědnému přístupu
k práci, vytváření vlastního názoru na základě potřebných informací, k uvědomění si
autorských práv.
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - vhodně komunikovat
s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na tištěných,
elektronických či audiovizuálních médiích, uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou
věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotný.
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník – 33 hodin

Výsledky vzdělávání a kompetence

Učivo

Žák:
Základy obsluhy PC
 je schopen zvládnout základy obsluhy
 popis PC (monitor, myš,
PC
klávesnice
 zapnutí a vypnutí, přihlášení
a odhlášení uživatele
 práce s nabídkou Start
 obsluha Office
 vytváření obrázků
v programu Malování
 prohloubení znalostí historie
Dějepisné znalosti
 orientace v současnosti
 pravěk
 starověk
 středověk
 novověk
 kulturní dědictví
 prohloubení znalostí v zeměpise
Zeměpisné znalosti
 žák je schopen orientace na mapě a
 sluneční soustava
v přírodě
 planeta Země
 rozumí základním ekologickým
 Měsíc
problémům
 zeměpis světadílů a oceánů
 encyklopedické znalosti pomocí PC
 Česká republika

 výchova žáka ke zdravému životnímu
stylu, úloha člověka v partnerském a
rodinném životě

 Práce s buzolou, orientace
v přírodě
 ekologie
Výchova ke zdraví, základy
rodinné a sexuální výchovy

Hod.
dotace
5

5

6

10

 zdraví, osobní hygiena, režim
dne, první pomoc
 láska v životě člověka,
partnerský život, rodina,
výchova k rodičovství,
plánované rodičovství, sexualita,
zdravý sexuální život, pohlavní
nemoci
 majetek, vlastnictví,
hospodaření, peníze, osobní a
rodinný rozpočet
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 rozvíjí fantazii, orientuje se ve
společnosti a hudebním světě
pomocí PC
 PC jako nástroj pro kreslení a
malování

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

Výsledky vzdělávání a kompetence

Výtvarná výchova, hudební
výchova, život ve společnosti

7

 aktivity instrumentální a
poslechové, hudebně pohybové
aktivity
 kresba, malba, modelování,
práce s keramikou
 společenské hodnoty a normy,
společenské vzorce chování,
způsoby komunikace ve
veřejném, pracovním a
soukromém životě
2. ročník

Informatika - 33 hodin

Učivo

Hod.
dotace

Žák:
Opakování základů obsluhy PC
 je schopen zvládnout základy obsluhy
 popis PC (monitor, myš,
PC
klávesnice, tiskárna)
 zapnutí a vypnutí, přihlášení
a odhlášení uživatele

5

 osvojí si základy práce s operačním Windows
systémem Windows
 základy ovládání Windows
XP
 práce s okny
 pracovní plocha -popis
 soubory a složky
 odpadkový koš
 prohloubení znalostí na PC
Vzhled systému, hlavní panel
 úprava pracovní plochy
 rozumí základním pojmům
 spořič obrazovky
 vytvoření zástupce programu
 hlavní panel
 nabídka Start
 instalace programů
 příslušenství – jednoduché
kancelářské programy
 kalkulačka
 pracuje s textem v obrázkovém a
Textový procesor WORDPAD
textovém editoru
Textový editor Word
 ovládá práci s tabulkovými editory a
využívá vhodných aplikací
 obrazovka

8

10

10
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 správa souborů
 tvorba a ukládání textu

7. Personální a materiální zabezpečení vzdělávání
7.1. Organizační zabezpečení vzdělávání
Základním dokumentem, který zajišťuje jednotnost pedagogického působení v celém
školském zařízení, kterým je výchovný ústav je Vnitřní řád. Ve střední škole je pak
pedagogický proces upravován v platném Školním řádu. Jeho součástí jsou pravidla pro
hodnocení a klasifikaci žáků. Školní řád obsahuje také upravuje provozní podmínky a vnitřní
režim střední školy. Školní řád obsahuje práva a povinnosti žáků a upravuje tak pravidla
chování v teoretické výuce, odborném výcviku. S obsahem Školního řádu se žáci seznamují
vždy první den nového školního roku, o čemž se učiní zápis do třídní knihy. Pravidla
hodnocení a klasifikace žáků uvádí kriteria pro hodnocení výsledků vzdělávání i chování a
podmínky konání klasifikačních a opravných zkoušek.
Vnitřní řád upravuje okolnosti a podmínky pobytu dětí ve školském zařízení, jejich
práva a povinnosti. Výchovně vzdělávací proces probíhá v rámci školního vyučování a
vzdělávání , ale velmi úzce souvisí s výchovou mimoškolní. Je tedy organizačně propojen.
Všichni pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, speciální pedagog,
psycholog, výchovný poradce..) tvoří pedagogický tým, který vzájemně spolupracuje na
rozvoji osobnosti dítěte a žáka.

7.2. Personální zabezpečení vzdělávání
Pedagogičtí pracovníci jsou všichni vzděláni nebo se v současné době vzdělávají v oblasti
speciální pedagogiky. K dalšímu odbornému rozvoji využívají učitelé semináře a školení
pořádaná pedagogickými centry, NIDV, případně profesními organizacemi. Péče o žáky je
dále zajišťována spoluprací s výchovným poradcem, speciálním pedagogem a psychologem.
Nedílnou součástí celého výchovně vzdělávacího procesu ve střední škole při výchovném
ústavu je dále spolupráce s jednotlivými vychovateli.

7.3. Materiální zabezpečení vzdělávání
Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy VÚ Višňové. Jednotlivé předměty se
vyučují v kmenové učebně vybavené tabulí, televizorem s DVD přehrávačem. Všem
vyučujícím jsou k dispozici mobilní technické prostředky, např. videa, CD a DVD, CD
přehrávače, magnetofony, notebook a data projektor. Kapacita učebny je max. 12 žáků.

68

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

Z odborných učeben jsou v budově k dispozici: dílna - učebna. Pro výuku tělesné
výchovy je k dispozici sportovní hala místní TJ a sportovní hřiště.
Pro odborný výcvik má škola vlastní pracoviště. Pro výuku odborného výcviku slouží
školní dílna.Učni v oboru Stavební práce provádějí zednické práce při opravách ve sklenících
na hospodářských budovách ústavu, na drobných opravách zámecké zdi. Odbornou praxi
rovněž vykonávají prostřednictvím prací pro úřad Městyse Višňové. Výkopové práce,
pokládku dlažby, kterou si v zednické dílně vyrobí.
Ve škole se vzdělávají žáci s nařízenou ústavní výchovou, kteří pobývají v zařízení
celoročně. K ubytování slouží standardně vybavené pokoje. Děti zde bydlí v třílůžkových
pokojích,. K dispozici je jim klubovna a prostory pro zájmovou činnost.

8. Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP
Škola při výchovném ústavu spolupracuje s příslušnými diagnostickými ústavy, jejichž
prostřednictvím jsou žáci zařazováni do výchovného ústavu a doporučováno jim další
vzdělávání a profesní příprava, dále s dětskými domovy se školou, odkud často děti přichází.
S ohledem na složení žáků, kteří jsou ve škole vzdělávání je nezbytná spolupráce
s orgány sociálně právní ochrany dětí. Tato spolupráce spočívá především v hledání
společných možností a řešení situací při začleňování žáků do běžných typů škol, při
začleňování žáků do běžné společnosti, do pracovního procesu apod.
Mezi sociálními partnery, s nimiž škola udržuje kontakt, jsou Úřad práce ve Znojmě
s jehož pracovníky míváme každoročně besedu pro žáky. Ty jsou významným zdrojem
informací o situaci na trhu práce. Napomáhají žákům orientovat se ve světě práce, jak hledat
nabídky a poptávky zaměstnání. Společnou snahou je, aby absolventi měli po ukončení studia
informace jakým způsobem a kde najít pomoc při hledání vhodného zaměstnání.
Nedílnou součástí naší práce je také spolupráce se středními školami ve Znojmě např.
SPgŠ a SZŠ s jejichž studentkami společně připravujeme kulturní programy ( např. vánoční
besídku apod.)
S ohledem na závažnosti poruch chování, se kterými se v naší oblasti setkáváme
spolupracujeme při řešení některých záležitostí také s policií České republiky, popř.
s Kriminální policií ČR.
Naší velkou snahou je přiblížení naší činnosti veřejnosti a prezentování práce naší i našich
žáků při různých akcích. Práce žáků jsou prezentovány při poradách ředitelů, při různých
akcích jako jsou vánoční výstavky, vánoční besídky. Seznámení s děním v naší škole je
prezentována i na vývěsce ÚM Višňové.
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Důležitá je také spolupráce s rodiči. V našem zařízení je toto velmi obtížné a to již
vzhledem ke značné vzdálenosti a sociálním problémům v rodinách. Udržujeme pravidelný
telefonický kontakt se zákonnými zástupci a pravidelně 3x ročně je i písemně informujme o
chování a prospěchu jejich dětí ve zvoleném učebním oboru. Vítáme rovněž každou návštěvu
rodičů a věnujeme těmto schůzkám pozornost, Snahou je rodiče pozvat
na společné a významné akce ( např. vánoční besídku, předávání vysvědčení a výučních listů
na Úřadě Městyse Višňové).
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