
 

 

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

www.nosch.cz     ·     skola@nosch.cz     ·     +420 603 219 193 

 

 - 1 - 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku  

Název školního vzdělávacího programu 

Informační technologie 

Kód a název oboru vzdělání  

18–20–M/01 Informační technologie 

ŠVP byl vytvořen dle RVP 18-20–M/01 Informační technologie 

Vzdělávací program: čtyřletý 

Forma vzdělávání: denní 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

  



 

 

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

www.nosch.cz     ·     skola@nosch.cz     ·     +420 603 219 193 

 

 - 2 - 

Obsah 

1. Identifikační údaje ...................................................................................................................................... 4 

2. Profil absolventa ......................................................................................................................................... 5 

2.1 Identifikační údaje .............................................................................................................................. 5 

2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi ..................................................................................................... 5 

2.3 Popis očekávaných výsledků vzdělání absolventa .............................................................................. 6 

2.4 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK) ................................. 12 

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu .................................................................................... 13 

3.1 Identifikační údaje ............................................................................................................................ 13 

3.2 Nezbytné podmínky pro přijetí ke vzdělávání .................................................................................. 13 

3.3 Zdravotní způsobilost ....................................................................................................................... 13 

3.4 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání ....................................................... 13 

3.5 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu ................................................................................. 14 

3.6 Organizace výuky .............................................................................................................................. 16 

3.7 Hodnocení žáků a diagnostika .......................................................................................................... 17 

3.8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných .................. 18 

4. Charakteristika školy ................................................................................................................................ 22 

4.1 Velikost školy .................................................................................................................................... 22 

4.2 Umístění školy .................................................................................................................................. 22 

4.3 Materiální zabezpečení výuky .......................................................................................................... 22 

4.4 Personální zabezpečení .................................................................................................................... 23 

4.5 Školská rada ...................................................................................................................................... 23 

4.6 Spolupráce s dalšími subjekty .......................................................................................................... 23 

5. Učební plán ............................................................................................................................................... 24 

5.1 Poznámky k učebnímu plánu ............................................................................................................ 25 

5.2 Přehled využití týdnů ve školním roce ............................................................................................. 25 

6. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP ........................................................................... 26 

7. Učební osnovy .......................................................................................................................................... 27 

7.1 Anglický jazyk.................................................................................................................................... 27 

7.2 Český jazyk a literatura ..................................................................................................................... 49 



 

 

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

www.nosch.cz     ·     skola@nosch.cz     ·     +420 603 219 193 

 

 - 3 - 

7.3 Základy společenských věd............................................................................................................... 67 

7.4 Základy přírodních věd ..................................................................................................................... 77 

7.5 Matematika ...................................................................................................................................... 87 

7.6 Tělesná výchova ............................................................................................................................. 101 

7.7 Ekonomika ...................................................................................................................................... 107 

7.8 Hardware ........................................................................................................................................ 115 

7.9 Aplikační software .......................................................................................................................... 121 

7.10 Databáze ......................................................................................................................................... 136 

7.11 Programování ................................................................................................................................. 149 

7.12 Webové aplikace ............................................................................................................................ 158 

7.13 Počítačové systémy ........................................................................................................................ 172 

7.14 Odborná angličtina ......................................................................................................................... 181 

8. Rozvoj klíčových kompetencí a začlenění průřezových témat ............................................................... 188 

8.1 Přehled činností školy a jejich podíl na naplňování průřezových témat ........................................ 188 

9. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech ......................................... 189 

10. Autoevaluace školy ............................................................................................................................. 190 

11. Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP ........................................................................... 191 

 



 

 

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

www.nosch.cz     ·     skola@nosch.cz     ·     +420 603 219 193 

 

 - 4 - 

1. Identifikační údaje 

Název školy 
Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

Adresa školy 
ul. Energetiků 144, Orlová – Lutyně, 735 14 

Zřizovatel 
Právnická osoba: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 
Statutární orgán: Ing. Jan Brunec, jednatel 
Identifikátor právnické osoby: 600 016 587 
IČ:    607 756 45 

Název ŠVP: 
Informační technologie 

Kód a název oboru vzdělávání: 
18–20–M/01 Informační technologie 

Stupeň poskytovaného vzdělání a úroveň vzdělání EQF: 
 Střední vzdělání s maturitní zkouškou, EQF 4 

Délka a forma vzdělávání: 
4 roky, denní forma vzdělávání 

Ředitelka školy:  
 RNDr. Michaela Masná, Ph.D. 

Datum platnosti ŠVP:  
 od 1.9.2022  

Identifikátor zařízení: 
060 784 733 

Telefon: 
603 219 193 

Email: 
skola@nosch.cz 

www: 
www.nosch.cz 
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 ředitelka školy razítko 
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2. Profil absolventa 

2.1 Identifikační údaje 

Název ŠVP Informační technologie 

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

Délka a forma studia 4 roky, denní studium 

Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP od 1.9.2022 

2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi 

Absolventi se uplatní jako odborníci ve všech oblastech Informačních technologií. Mohou pracovat 

jako: 

▪ vývojáři webových aplikací, tvůrci statických i dynamických webových stránek podle 

požadavků zákazníka, administrátoři webových stránek na webovém serveru. 

▪ programátoři a softwaroví vývojáři desktopových, síťových a mobilních aplikací pro různé 

platformy 

▪ odborníci pro návrh, tvorbu a správu databázových systémů. 

▪ řadoví informatici v malých a středních firmách, kde budou zajišťovat návrh, stavbu a správu 

počítačových sítí, diagnostiku a opravu hardware, instalaci a správu software, školení 

pracovníků při zavádění nových aplikačních programů, technickou podporu při práci se 

stávajícími aplikacemi. 

▪ odborníci pro návrh, správu a diagnostiku hardware ve firmách. 

▪ operátoři serverů ve firmách, které nabízejí správu serverů. 

▪ lektoři v organizacích zabývajících se školením aplikačního a programovacího software 

▪ studenti vysokých škol zaměřených na ICT 
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2.3 Popis očekávaných výsledků vzdělání absolventa 

Vzdělávání v daném oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si 

žáci vytvořili následující klíčové a odborné kompetence: 

2.3.1 Klíčové kompetence 

a) kompetence k učení 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené 
výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi 
by měli:  

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;  

- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;  

- uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvláště studijní a analytické čtení), umět efektivně 
vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný;  

- s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov), pořizovat si 
poznámky;  

- využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně svých zkušeností i zkušeností jiných 
lidí;  

- 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 a povolání.  

b) komunikativní kompetence  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě 
v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli:  

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených 
i psaných a vhodně se prezentovat;  

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 
správně;  

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

- zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná 
i odborná témata;  

- dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;  

- zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, 
diskusí, porad apod.);  

- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;  
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- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí 
nejméně v jednom cizím jazyce;  

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru 
příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním 
pokynům v písemné i ústní formě);  

- chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni 
k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení.  

c) kompetence k řešení problémů 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní 
i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli:  

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 
problému, umět využívat otevřené zdroje, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, 
a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;  

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) 
a myšlenkové operace;  

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušenosti a vědomosti nabyté dříve;  

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).  

d) personální a sociální kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své 
osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, 
spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by 
měli:  

- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání 
a chování v různých situacích;  

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, 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, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;  

- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;  

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností 
je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně 
gramotní;  

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;  
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- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;  

- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat 
návrhy druhých;  

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.  

e) občanské kompetence a kulturní povědomí 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život 
v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali 
hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi by měli:  

- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném 
zájmu;  

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;  

- 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 aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;  

- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;  

- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při 
zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;  

- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 
a světovém kontextu;  

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

f) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám   

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat své osobnostní a odborné 
předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím 
související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi by měli:  

- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si 
význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 
podmínkám;  

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě 
a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;  

- mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 
zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady;  
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- umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat 
poradenské a zprostředkovatelské služby jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;  

- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál 
a své profesní cíle;  

- umět vytvořit vlastní životopis a prezentovat portofolio svých projektů; 

- znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;  

- rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, 
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat 
vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, se 
svými předpoklady a dalšími možnostmi.  

g) matematické kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti 
v různých životních situacích, efektivně hospodařit s financemi, tzn. že absolventi by měli:  

- správně používat a převádět běžné jednotky;  

- používat pojmy kvantifikujícího charakteru;  

- provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;  

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

- číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata 
apod.);  

- aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině 
i prostoru;  

- efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných 
situacích.  

h) digitální kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni využívat digitální technologie bezpečně, 
sebejistě, kriticky a tvořivě při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského 
života, tzn. že absolventi by měli:  

- ovládat funkce různých digitálních zařízení, softwaru a sítí a orientovat se v možnostech 
jejich využití, uvědomovat si jejich příležitosti, omezení, účinky a rizika;  

- k práci s digitálními technologiemi přistupovat s rozmyslem, kriticky, ale i se zvědavostí, 
pracovat s nimi eticky, bezpečně, zodpovědně a podle daných pravidel;  

- využívat digitální technologie k vlastnímu celoživotnímu učení a osobnímu rozvoji;  

- k řešení problémů využívat i algoritmické postupy a modelování;  

- bezpečně, efektivně a účelně pracovat s informacemi, daty a obsahem v digitální podobě 
i komunikovat pomocí digitálních technologií;  
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- používat digitální technologie k podpoře svého aktivního občanství a zapojení do 
společnosti, na podporu spolupráce s ostatními i podporu kreativity k dosažení osobních, 
společenských, pracovních i podnikatelských cílů.  

2.3.2 Odborné kompetence 

a) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:  
- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších 

osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást 
řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných 
norem;  

- znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární prevence;  

- osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), 
rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění 
závad a možných rizik;  

- znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na 
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví 
v souvislosti s vykonáváním práce);  

- byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 
nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.  

b) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:  
- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména organizace;  

- dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 
zavedeným na pracovišti;  

- dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).  

c) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:  
- znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení;  

- zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 
možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;  

- efektivně hospodařili s finančními prostředky;  

- nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na 
životní prostředí.  

d) Navrhovat, sestavovat a udržovat hardware, tzn. aby absolventi:  
- volili hardware (HW) řešení s ohledem na jeho funkci, parametry a vhodnost pro 

předpokládané použití;  
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- identifikovali závady hardwaru;  

- využívali vhodné nástroje pro návrh a hodnocení výkonnosti hardwaru s ohledem na zvolené 
řešení.  

e) Pracovat se základním programovým vybavením, tzn. aby absolventi:  
- volili vhodný operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení, rozlišovali je 

a prováděli diagnostiku;  

- instalovali, konfigurovali a spravovali operační systém včetně jeho pokročilého nastavení 
podle objektivních potřeb uživatele;  

- podporovali uživatele při práci se základním programovým vybavením;  

- navrhovali a aplikovali vhodný systém zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před 
zničením;  

- vyznali se v licencování jednotlivých programů.  

f) Pracovat s aplikačním programovým vybavením, tzn. aby absolventi:  
- volili vhodné programové vybavení s ohledem na jeho nasazení;  

- stanovili bezpečnostní rizika při nasazení programového vybavení ve vztahu k ukládaným 
informacím, informačnímu systému a bezpečnosti uživatelů;  

- instalovali, konfigurovali a spravovali aplikační programové vybavení;  

- používali běžné aplikační programové vybavení;  

- podporovali uživatele při práci s aplikačním programovým vybavením.  

g) Navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě, tzn. aby absolventi:  
- navrhovali a realizovali počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití 

a s ohledem na zásady kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů;  

- konfigurovali síťové prvky;  

- administrovali počítačové sítě;  

- diagnostikovali chyby a problémy v síti a navrhovali možné opravy.  

h) Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení, tzn. aby absolventi:  
- algoritmizovali úlohy a tvořili aplikace v některém vývojovém prostředí;  

- tvořili webové stránky;  

- realizovali databázová řešení;  

- navrhovali a realizovali všechna řešení s ohledem na zásady kybernetické bezpečnosti;  

- testovali a ověřovali kvalitu programů včetně jejich uživatelského rozhraní. 
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2.4 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK)  

Odborné kompetence absolventa v RVP pro tento obor vzdělání zohledňují rovněž požadavky trhu 

práce vycházející z NSK – ze standardů úplné profesní kvalifikace (dále jen ÚPK), popř. profesní 

kvalifikace (dále jen PK) – a charakterizují požadované kompetence absolventa na výstupu. Lze jich 

dosahovat průběžně při postupném zvyšování znalostí a dovedností v průběhu vzdělávacího 

procesu, zejména při praktické přípravě s ohledem na kvalitu výsledků vzdělávání. 

PK vztahující se k danému oboru vzdělání: 

Název PK  Kód PK  EQF  

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace  18-001-M  4  

Programátor  18-003-M  4  

Návrhář software  18-002-N  5  

Technik PC a periferií  26-023-H  3  

Správce sítí pro malé a střední organizace  26-002-M  4  
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

3.1 Identifikační údaje 

Název ŠVP Informační technologie 

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

Délka a forma studia 4 roky, denní studium 

Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP 1. 9. 2022 

3.2 Nezbytné podmínky pro přijetí ke vzdělávání 

• Splnění povinné školní docházky.  

• Podání přihlášky ke vzdělávání v řádném termínu. 

• Splnění podmínek přijímacího řízení.  

Vzdělávání je určeno pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku v souladu s § 

60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění a vyhověli 

kritériím přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ředitelem školy a zveřejněna 

na webových stránkách školy. 

3.3 Zdravotní způsobilost 

Uchazeči o vzdělávání nejsou omezeni stanovením zdravotních požadavků. 

3.4 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání 

• Maturitní zkouška 

• Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.  

• Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím 
právním předpisem vyplývajícím z novely školského zákona č.284/2020 Sb. s účinnosti od 
1.10.2020. Maturitní zkouška má dvě části, společnou (státní) a profilovou. 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou 

písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce 

a formou ústní zkoušky, pokud si je žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky, a z dalších dvou 

povinných zkoušek.  

Obsahem školní části maturitní zkoušky bude: 

• praktická zkouška z odborných předmětů formou obhajoby maturitní práce, kterou si student 
vybere z předmětů – Aplikační software, Počítačové systémy, Programování, Databáze 
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a Webové aplikace 

• ústní zkouška z odborných předmětů - Aplikační software, Počítačové systémy, Programování, 
Databáze a Webové aplikace 

Nepovinné zkoušky mohou žáci konat podle nabídky předmětů stanovené ředitelem školy. 

3.5 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu 

Informační technologie je jeden z nejrychleji se vyvíjejících technických oborů. Vzdělávání 

pracovníků proto klade důraz na průběžnou orientaci v oboru, sledování nových technologií, 

chápání vztahů a souvislostí jednotlivých oborů ICT, nutnost intenzivního celoživotního vzdělávání. 

Na pracovníky oboru Informační technologie se středoškolským vzděláním jsou kladeny spíše 

praktické než teoretické požadavky, i když každý chápe, že dobrá praxe musí mít bytelné teoretické 

základy. V poslední době se Informační technologie rozdělily do mnoha specializovaných oborů, 

z nichž každý by mohl naplnit studium na střední škole a být ukončen velmi obtížnou maturitní 

zkouškou.  

ŠVP Informační technologie si klade za cíl, seznámit studenty se všemi odvětvími oboru IT. Studenti 

se v průběhu studia seznamují s teoretickými pojmy potřebnými pro svou profesi IT odborníka, ale 

hlavně se učí praktickým činnostem, které jsou nezbytně nutné napříč všemi odvětvími oboru IT. 

V průběhu studia je rozvíjeno logické myšlení, schopnosti analyzovat a řešit problémy, rozvíjet své 

schopnosti samostudiem, volit efektivní pracovní postupy a pracovat v týmu. Neméně důležité jsou 

mezioborové vztahy a využívání prostředků jednoho oboru v oboru druhém.  

a) stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování 

V oboru Informační technologie jsou využívány takové metody výuky, které motivují studenta 

k pochopení teoretické části a její použití v praxi, vedou studenta k vyhledávání a zpracovávání 

informací a podporují studenty v samostatném učení.   

Pro teoretické předměty je používána informačně receptivní metoda v podobě výkladu látky, 

využívající pro podporu výkladu a zapojení vícesmyslového učení technologie ICT. Studenti jsou 

vedeni k práci s odbornou literaturou, internetem a e-learningem. Technologie ICT se využívají 

k podpoře aktivní účasti studentů ve výuce, referáty k probíranému tématu, doplnění učiva 

vyhledanými informacemi, grafické zobrazení probírané látky. Důraz je kladen na samostatnost 

studentů, rozvíjení dovednosti argumentace, obhajoby vlastního názoru a vedení diskuze mezi 

studenty s vyučujícím jako konzultantem.  

V praktických předmětech pod vedením vyučujícího studenti samostatně pracují. Vyučující využívá 

metodu problémového výkladu, heuristickou metodu a výzkumnou metodu. Důraz je kladen na 

rozvoj logického myšlení, používání již známých postupů při řešení nových úloh, intuitivní používání 

aplikačních programů a práce s nápovědou. Vysoké požadavky jsou kladeny na preciznost 
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vypracování a dodržování stanovené štábní kultury, při zachování optimální rychlosti práce, 

dodržování standardních postupů, zpětnou kontrolu bezchybnosti a snadnou použitelnost 

vytvořených aplikací.  

V hodinách praktické výuky je podporována spolupráce studentů při řešení problémů, vyřešené 

úlohy jsou prezentovány a řešení je obhajováno před pracovní skupinou. V průběhu studia student 

sám nebo v týmech řeší, obhajuje a dopracovává zadané problémy, od procvičovacích příkladů, přes 

malé funkční aplikace až do dlouhodobé projekty. 

b) způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce 

Výukové metody jsou učiteli voleny tak, aby motivovaly studenty k aktivní účasti ve výuce, vzbudily 

zájem o probíranou látku, nutily studenty k samostudiu a efektivnímu využívání informací. Studenti 

získají základní poznatky týmové práce, zvyknou si na objektivní sebehodnocení a hodnocení 

ostatních členů studijního kolektivu. V diskuzích vyslechnou a posoudí názory druhého člověka, 

nebo ostatních členů pracovní skupiny. Zdokonalují své komunikační a sociální kompetence 

a získávají zkušenosti člena pracovního kolektivu. Účastí ve volitelných nebo povinných pracovních 

týmech se učí respektovat práva a osobnosti druhých lidí, jednat v souladu s morálními principy 

a zásadami společenského chování. Posuzují reálně fyzické a duševní možnosti sebe a svých kolegů, 

tolerují rozdílnost schopností a dovedností svých spolužáků, a naučí se rozdílné dovednosti 

a znalosti využívat v pracovních týmech tak, aby zajistili nejvyšší efektivitu svého pracovního týmu. 

Oceňují kladné lidské vlastnosti jako je spolehlivost, obětavost, dochvilnost, otevřenost, důvěra 

a seznamují se se zápory lidských povah a učí se na ně reagovat. 

c) způsoby začlenění průřezových témat do výuky 

občan v demokratické společnosti – s teoretickými pojmy souvisejícími s výchovou 

k demokratickému občanství se studenti seznamují spíše ve všeobecných předmětech – základy 

společenských věd, český jazyk a literatura, ekonomika. V rámci odborných předmětů, kde je 

obvykle menší počet studentů, a volnější formy výuky, je kladen důraz na rozvíjení kladných 

osobních vlastností a odborný růst, procvičují se dovednosti komunikace, vyjednávání a řešení 

konfliktů. V týmových projektech se rozvíjí morální vlastnosti, odpovědnost, tolerance a solidarita. 

Projektová výuka v odborných předmětech napomáhá rozvoji osobnostních a sociálních 

kompetencí, podporuje jejich aktivitu. Dbá se na vytváření demokratického klima ve škole. Je 

maximální snaha o dobré vztahy mezi učiteli a žáky a mezi žáky samotnými. Zkušenosti a dovednosti 

nabyté ve škole se zdokonalují na mimoškolních akcích jako jsou návštěvy kulturních představení, 

sportovní kurzy, účast na soutěžích, spolupráce s jinými školami. 

člověk a životní prostředí -  s teoretickými pojmy se studenti seznámí v předmětu základy přírodních 

věd (fyzika – získávání energie, biologie, ekologie – šetření energií, měření).  V rámci odborných 

předmětů a v ekonomii –životní prostředí, lidské aktivity, udržitelný rozvoj, zásady hospodárnosti. 
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V předmětech ICT je kladen důraz na efektivní využívání výpočetních prostředků, volbu 

hardwarových komponent úměrných používanému software, při tvorbě aplikací minimalizovat 

nároky aplikace na hardware. Toto téma se prakticky začleňuje do každodenního života školy – 

vedení studentů ke správnému nakládání s odpady, využívání úsporných spotřebičů a postupů, 

dodržování požadavků na bezpečnost a hygienu práce. V mimoškolní činnosti se studenti pravidelně 

účastní výchovných ekologických pořadů. 

člověk a svět práce -  v rámci předmětu ekonomika se studenti seznamují se základními pojmy 

v souvislosti s pracovním právem a podporou státu v oblasti kariérového poradenství. V odborných 

předmětech se pak učí formulovat své profesní cíle v závislosti na odborném zaměření. Při řešení 

projektů v předmětech ICT studenti poznávají reálné problémy a své vlastní schopnosti v daném 

oboru, cvičí se v pracovních vztazích, komunikaci, prezentaci a obhajobě vlastní práce. Poznávají 

hodnotu své práce, srovnávají svá řešení s řešeními spolužáků nebo učitelů a získávají schopnost 

sebehodnocení, zařazení vlastního výkonu v pracovním kolektivu. V jednotlivých předmětech ICT se 

pravidelně sledují požadavky firem na pracovníky ICT, čímž se studenti motivují v zdokonalování své 

odbornosti. Jsou motivování k celoživotnímu učení pro zajištění vlastní konkurenceschopnosti na 

trhu práce a zajištění svého profesního rozvoje.  Účastní na odborných soutěžích. Své znalosti 

a dovednosti si studenti ověřují v pracovním procesu při vykonávání odborné praxe. V rámci 

projektu Erasmus+ se studenti účastní zahraničních stáží a mají tak možnost zhodnotit aspekty práce 

v zahraničí. 

člověk a digitální svět - digitální technologie prostupují ve škole napříč všemi předměty, ve kterých 

se využívají v nejrůznějších činnostech a při řešení různorodých problémů. V jazykovém 

a společenskovědním vzdělávání se digitální technologie používají zejména k získávání informací 

z různých zdrojů a formulaci a obhajobě svých názorů v podobě prezentací. V přírodovědném 

a matematickém vzdělávání jsou digitální technologie potřebné k analýze a řešení problémů 

a interpretaci výsledků řešení v podobě tabulek, grafů apod. Využívají se rovněž při experimentální 

a badatelské činnosti. V odborných předmětech jsou studenti systematicky připravování na 

schopnosti efektivně využívat prostředky digitálních technologií při výkonu své profese odborníka 

v IT. Je kladen důraz na uvědomění se své digitální identity a bezpečné fungování v digitálním světě. 

Seznamují se zásadami ochrany osobních údajů a právními normami s tímto souvisejícími. 

3.6 Organizace výuky 

Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia dle zákona 

č. 561/2004 sb. (školský zákon). 

Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů, ve 4. ročníku na 37 týdnů. Výuka vychází ze 

schváleného učebního plánu, probíhá v rámci předmětů organizovaných v týdenním rozvrhu hodin 

podle jednotlivých předmětů. Kromě toho výuka obsahuje i další organizační formy.  
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Součástí učebních plánů jsou kurzy (adaptační, lyžařský, sportovně-turistický), kulturně výchovné 

akce (divadelní a filmová představení, přednášky, exkurze, výchovné pořady apod.) a další aktivity 

vyplývající z ročního plánu práce školy (odborné soutěže, Dny otevřených dvěří, apod.). 

Výuka ve škole je realizována v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem, který je sestaven 

tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky. Při využívání různých forem 

metod výuky je ze strany vyučujících kladen důraz na vytváření pozitivního klimatu třídy a na 

rozvíjení širší komunikace žáků. 

V průběhu studia je zařazena čtrnáctidenní souvislá odborná praxe ve 2., 3. a 4. ročníku.  Je 

realizována v reálných pracovních podmínkách na pracovištích fyzických a právnických osob ve 

firmách v našem regionu. V této oblasti škola spolupracuje se sociálními partnery.  

Náplní praxe je seznámení žáků s reálnými pracovišti. Na základě Dohody o zabezpečení odborné 

praxe vykonávají různě náročné odborné činnosti (práce s daty, jejich vkládání, třídění a další 

zpracování, realizace a konfigurace síťových rozvodů, návrhy grafiky a tvorba webových stránek, 

seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích podniku…). 

Na závěr odborné praxe žák vypracuje Hodnocení odborné praxe, jejíž minimální obsah i rozsah je 

žákům předán před nástupem na odbornou praxi. Součástí zprávy je rovněž Hodnocení žáka 

odpovědným pracovníkem firmy, kde žák vykonával praxi. 

Problematika sociálně patologických jevů je formálně řešena školním řádem (omlouvání absence, 

dodržování zákona o ochraně před alkoholem a jinými toxikomániemi, zamezení dostupnosti 

návykových látek ve škole, represivní opatření, ochrana zdraví žáků).  

3.7 Hodnocení žáků a diagnostika 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 (školský zákon), jeho konkretizace 

je ve školním klasifikačním řádu, který je schválen ředitelem školy. Konkretizace hlavních zásad 

hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých předmětech je součástí učebních osnov daných 

předmětů v ŠVP. 

Školní klasifikační řád a tyto hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným 

rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků.  

Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti 

sebehodnocení a sebereflexe, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly 

talentové i různě znevýhodněné žáky. 
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3.8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 
nadaných 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných 

vychází ze školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných.  

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností 

nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 

podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření podle § 

16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola.  

3.8.1 Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními  

Škola při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků nadaných 

a mimořádně nadaných) vychází z doporučení školských poradenských zařízení (ŠPZ) a zjištění 

konkrétních potřeb žáka a zároveň usiluje o plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 

potenciálu každého žáka. Přitom respektuje individualitu a zdravotní hlediska žáka a přiznaná 

podpůrná opatření. Škola umožňuje ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnění zcela 

nebo zčásti z vyučování některého předmětu nebo z provádění určitých činností. Zohledňuje 

přiznaná podpůrná opatření při hodnocení výsledků vzdělávání a spolupracuje se zákonnými 

zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními, popř. dalšími odborníky. Dále pak podporuje 

nadání a talent žáků vytvářením vhodných studijních podmínek.  

3.8.2 Podpůrná opatření  

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. 

Podpůrná opatření 1. stupně uplatňuje škola i bez doporučení ŠPZ, a to na základě zpracovaného 

plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření 2. – 5. stupně jsou uplatňována jen na 

základě Doporučení ŠPZ (školské poradenské zařízení). Začlenění podpůrných opatření do 

jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

3.8.3 Tvorba, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory  

Diagnostiku žáka se speciálními vzdělávacími potřebami provádí škola několika způsoby: např. 

oznámením zákonného zástupce, z Doporučení ŠPZ, které je součástí přihlášky na SŠ, zjištěním této 

skutečnosti pedagogickými pracovníky v průběhu studia. Pedagogičtí pracovníci při identifikaci 

obtíží nebo nadání žáka informují výchovného poradce, který s vědomím ředitele školy podnikne 

další kroky (jednání s žákem, zákonnými zástupci žáka). Společně s třídním učitelem a dalšími 

pedagogy zpracují podklady pro PLPP (charakteristiku žáka s popisem jeho obtíží nebo nadání 

a speciálních vzdělávacích potřeb).  
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Vyučující žáka společně s výchovným poradcem a třídním učitelem zformulují obsah podpůrných 

opatření (prvního stupně) s využitím § 10 a přílohy 1 části A vyhlášky č. 27/2016 Sb. S PLPP jsou 

následovně seznámeni všichni učitele předmětů, zákonný zástupce žáka i žák a ředitel školy. 

Zařazení žáka do 1. stupně podpory je zároveň zaznamenáno do školní matriky.  

Nejpozději po třech měsících (termín je součástí PLPP) všichni učitelé zúčastnění na PLPP společně 

se zákonným zástupcem a žákem plán vyhodnotí. O výsledcích informuje výchovný poradce ředitele 

školy, který rozhodne o dalším postupu:  

• pokud nebyla PO 1. stupně dostačující, doporučí škola zákonnému zástupci nebo zletilému 
žákovi, aby využil poradenské pomoci ŠPZ. Do doby, než škola obdrží doporučení ŠPZ, 
pokračuje v poskytování PO prvního stupně.  

• poskytovaná PO plní svůj účel, ale je zapotřebí je upravit a aktualizovat. Učitelé provedou 
úpravu ve svých předmětech a třídní učitel společně s výchovným poradcem aktualizaci 
zpracují do PLPP a stanoví termín nového vyhodnocení PLPP. S aktualizovaným plánem jsou 
následovně seznámeni učitelé předmětů, žák, zákonný zástupce žáka a ředitel školy.  

• jsou-li poskytovaná PO dostatečná, ale nadále potřebná, pokračují učitelé v poskytování PO 
a výchovný poradce společně s třídním učitelem stanoví termín dalšího vyhodnocení PLPP 
(v tomto případě není zapotřebí zpracovávat nový PLPP).  

• nevyžadují-li žákovy výsledky potřebu dalšího poskytování PLPP, je poskytování PO 
ukončeno.  

3.8.4 Tvorba, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP)  

Vyžadují-li speciální vzdělávací potřeby žáka vyšší stupeň PO, zpracuje škola individuální vzdělávací 

plán, a to na základě doporučení ŠPZ, podepsání informovaného souhlasu a žádosti zákonného 

zástupce žáka nebo zletilého žáka. IVP je zpracován do 1 měsíce od obdržení Doporučení ŠVZ  

Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem, učiteli předmětů, popř. s žákem a se zákonným 

zástupcem žáka zkonzultují možnosti potřebných podpůrných opatření a následně zpracují IVP, 

v němž jsou uvedena konkrétních PO (na základě doporučení ŠPZ), včetně stanovení priorit 

vzdělávání a dalšího rozvoje žáka a určení předmětů, v nichž bude výuka podle IVP probíhat. Při 

zpracovávání IVP se postupuje podle § 3, § 4 a přílohy 1, část A vyhlášky č. 27/2016 Sb. (v příloze 2 

je vzor IVP).  

Jde-li o žáka s rizikovým chováním, nebo když takové chování hrozí, je přizván ke spolupráci školní 

metodik prevence.  

Jde-li o podpůrná opatření pouze v jednom předmětu (např. z důvodu mimořádného nadání), může 

ředitel školy pověřit jednáním se zákonnými zástupci přímo učitele tohoto předmětu.  

Koordinací IVP může být pověřen i třídní učitel.  

S IVP jsou následovně seznámeni všichni učitele předmětů, zákonný zástupce žáka i žák a ředitel 

školy. Výuka žáka podle IVP je zároveň zaznamenána do školní matriky.  
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Při realizaci IVP spolupracují vyučující předmětů s výchovným poradcem, třídním učitelem, žákem 

a zákonnými zástupci. Učitelé spolu s výchovným poradcem a třídním učitelem konzultují 

a průběžně vyhodnocují zvolené postupy, v případě potřeby se IVP aktualizuje.  

Nejméně jednou ročně je vyhodnocován IVP školou společně se ŠPZ. Závěry vyhodnocení ze strany 

ŠPZ mohou vést ke změnám v IVP na základě nového doporučení ŠPZ. Také dílčí vyhodnocení školou 

může vést ke změně v IVP, ale pouze v mezích daných doporučením ŠPZ. Výchovný poradce 

společně s třídním učitelem pak IVP upraví, a s aktualizovaným IVP seznámí učitele předmětů, žáka, 

zákonného zástupce žáka a ředitele školy.  

Poskytování veškerých podpůrných opatření je možné jen na základě podepsaného informovaného 

souhlasu zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka.  

3.8.5 Podpůrná opatření a úpravy vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků  

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky 

vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení 

schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo 

v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo 

sociálních dovednostech.  

U nadaných žáků jsou uplatňována podpůrná opatření 1. stupně zpracováním PLPP.  

Mimořádně nadaným žákům je na základě doporučení ŠPZ zpracován IVP a poskytovaná podpůrná 

opatření můžou mít charakter zadávání specifických úkolů čí projektů, přípravy a účasti žáka na 

soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol nebo speciálně pedagogické péče.  

3.8.6 Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se SVP  a o nadané a mimořádně 

nadané žáky 

Pro systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o nadané a mimořádně nadané 

žáky je vedle ředitele školy důležitá role poradenských pracovníků školy. Standardně jde 

o výchovného poradce a speciálního pedagoga. Neméně důležitou roli má třídní učitel. 

Výchovný poradce  
• vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje 

návrhy na další péči o tyto žáky  

• spolupracuje na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky 
s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni  

• spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných 
opatření  
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• připravuje podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

• pomáhá (i metodicky) pedagogickým pracovníkům s přípravou a vyhodnocováním 
individuálních vzdělávacích plánů a s naplňováním podpůrných opatření  

• metodicky pomáhá s pedagogickou diagnostikou a intervencí, integrací, prací 
s nadanými žáky apod.  

Speciální pedagog  
• pracuje se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým 

chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání  

• spolupracuje s třídními učiteli při zachycování signálů možností rozvoje rizikového 
chování žáků  

• připravuje integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje 
poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům  

Třídní učitel  
• zprostředkovává kontakty se zákonnými zástupci žáků a žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

• pomáhá při diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb žáků  

• spolupracuje na přípravě, kontrole a evidenci PLPP a IVP pro žáky s potřebou 
podpůrných opatření  
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4. Charakteristika školy 

4.1 Velikost školy 

Nejvyšší povolený počet žáků v oboru  131 

Počet ročníků 4 

Počet tříd 4 

4.2 Umístění školy 

Škola je umístěna v centru města v panelové zástavbě. Příjezd motorovými vozidly je možný až ke 

škole, před školou je dostatečně velké parkoviště. Asi 5 minut chůze od školy se nachází autobusové 

zastávky a zastávky MHD. 

4.3 Materiální zabezpečení výuky 

Ve škole je celkem 8 učeben, z toho jsou 4 učebny odborné: 

- Učebna PC I 
- Učebna PC II 
- Učebna PC III 
- Učebna PC IV 
- Učebna jazyků 
- Učebna přírodních věd 
- Učebna společenských věd 
- Učebna humanitních věd 

Odborné učebny jsou vybaveny stolními počítači nebo notebooky tak, aby každý žák mohl pracovat 

samostatně. Všechny počítače jsou propojeny v  počítačové síti s jedním společným souborovým 

serverem. Všechny počítače jsou připojeny k síti Internet. V každé učebně je dataprojektor 

s příslušenstvím. Celá budova školy je pokryta kvalitním bezdrátovým připojením. 

Všechny tyto prostory jsou průběžně doplňovány nejmodernější technikou pro podporu výuky.  

Do přízemí školy je zajištěn bezbariérový vstup schodišťovou plošinou u zadního vchodu. 

Žáci mají k dispozici kopírku pro kopie dokumentů do výuky. 

Další prostory školy tvoří: 

- Sborovna s knihovnou pro žáky a vyučující 
- Sekretariát 
- Ředitelna 
- Šatny pro žáky 
- Toalety 
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Vstup do školy je zabezpečen kamerovým systémem, v prostorách školy je nainstalován 

zabezpečovací poplašný systém.  

Škola nemá vlastní tělocvičnu ani jídelnu. Výuku tělesné výchovy a stravování žáků a zaměstnanců 

zabezpečujeme na nedalekém gymnáziu. 

4.4 Personální zabezpečení 

Personální zabezpečení výuky je po odborné stránce zajištěno. V průběhu každého školního roku 

absolvují pedagogičtí pracovníci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků řadu 

vzdělávacích akcí, v nichž aktualizují své metodické a odborné kompetence. Každoročně prochází 

pedagogický sbor malými obměnami, přesto výuka jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných 

předmětů, je zajištěna kvalifikovaně. Ve škole pracuje výchovný poradce, speciální pedagog 

a metodik prevence rizikových jevů a jeden ICT koordinátor. 

4.5 Školská rada 

Ve škole pracuje školní rada v čtyřčlenném složení, které tvoří zvolení zástupci ze strany žáků, 

zřizovatele a pedagogických pracovníků. 

4.6 Spolupráce s dalšími subjekty 

Škola dlouhé roky spolupracuje s institucemi a firmami regionu, které mají vztah k obsahu tohoto 

vzdělávacího programu.  

Pracoviště těchto firem jsou smluvně využívána pro vykonávání souvislých praxí v průběhu studia, 

kde je jejich náplní vypracování zadaných úkolů.  

Hlavním partnerem školy je firma Webdevel s r.o. specializující se na vývoj webových a mobilních 

aplikací. 

Škola je členem sdružení ECT Cluster zabývajícího se spolupráci vzdělávacích institucí a IT firem 

v regionu.   
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5. Učební plán 

Název ŠVP:  Informační technologie 

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

Délka a forma studia: Čtyřleté denní studium 

Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2022 

Názvy vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

v daném ročníku Celkem 

I. roč. II. roč. III. roč. IV. roč. 

Všeobecně vzdělávací předměty 

Český jazyk a literatura 3 3 3 4 (1) 13 

Anglický jazyk 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 14 

Odborná angličtina   1 (1) 1 (1) 2 

Základy společenských věd 3 2   5 

Základy přírodních věd 2 2  2  6 

Matematika 4 4 4 4 16 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Odborné předměty 

Ekonomika    1 2 3 

Hardware 3 (2) 2 (1)     5 

Aplikační software 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 

Počítačové systémy 2 (1) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 10 

Programování 3 (3) 4 (4) 4 (4) 5 (5) 16 

Databáze  2 (2) 2 (2) 2 (2)  6 

Webové aplikace  3 (3) 4 (4) 4 (4) 5 (5) 16 

 

Celkem hodin týdně 32 32 32 32 128 

Pozn. V závorkách je uveden počet dělených hodin v předmětu
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5.1 Poznámky k učebnímu plánu 

Předmět Základy společenských věd spojuje obsahově náplň předmětů Občanská nauka a Dějepis. 

V předmětu Základy přírodních věd si žáci prohlubují znalosti předmětů Fyzika, Chemie, Biologie 

a Ekologie. 

Výuka odborných předmětů Aplikační software, Hardware, Počítačové systémy, Databáze, 

Programování a Webové aplikace je zcela či částečně dělena na 2 skupiny žáků. Počet dělených 

hodin daného předmětu v ročníku je uvedený v závorce u počtu hodin. 

Součástí výuky je od druhého ročníku souvislá 14denní odborná praxe v podnicích a firmách v okolí, 

kde je realizováno praktické vyučování. Praxe je mezi firmami a školou smluvně zajištěna. 

V rámci odborných předmětů Aplikační software, Počítačové systémy, Webové aplikace, 

Programování a Databáze provádějí žáci učební praxi a praktické vyučování formou samostatných 

projektů v minimálním rozsahu 8 týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání. (viz. 

tabulka) 

Počet hodin praktického vyučování v odborných předmětech v jednotlivých ročnících: 

V předmětu Programování je v průběhu celého školního roku zařazena vyučovací metoda CLIL, díky 

které je tento odborný předmět vyučován v anglickém jazyce v rozsahu 10 výukových minilekcí na 

celý školní rok.  

5.2 Přehled využití týdnů ve školním roce 

 

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

Vyučování podle rozpisu učiva 33 33 33 29 

Zimní sportovní výcvikový kurz 1    

Letní sportovní výcvikový kurz  1   

Adaptační kurz 1    

Odborná praxe  2 2 2 

Maturitní zkouška    2 

Časová rezerva (opakování učiva, 
výchovně vzdělávací akce apod.) 

5 4 5 4 

Celkem týdnů 40 40 40 37 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Předmět Počet 
hodin/celkem 

Počet 
hodin/celkem 

Počet 
hodin/celkem 

Počet 
hodin/celkem 

Aplikační software 10/66 10/66 10/66 10/58 

Webové aplikace 12/99 20/132 20/132 20/145 

Počítačové 
systémy 

10/66 10/66 12/99 12/87 

Programování 12/99 20/132 20/132 20/145 

Databáze 10/66 10/66 10/66 0/0 
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6. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti 
a obsahové okruhy  

Min. 
počet 
týdenních 
vyuč. 
hodin 
celkem  

Vyučovací předmět Počet 
týdenních 
vyuč. 
hodin 
celkem 

Dispo-
nibilní 
hodiny 

Jazykové vzdělávání      

Český jazyk 5 Český jazyk a literatura 8 3 

Cizí jazyk 10 Anglický jazyk 14 4 

Odborná angličtina 2 2 

Společenskovědní vzdělávání  5  Základy společenských věd 5  

Přírodovědné vzdělávání  6  Základy přírodních věd 6  

Matematické vzdělávání  12  Matematika 16 4 

Estetické vzdělávání  5  Český jazyk a literatura 5  

Vzdělávání pro zdraví  8  Tělesná výchova 8  

Informatické vzdělávání  4  Databáze 2  

Programování 2  

Ekonomické vzdělávání  3  Ekonomika 3  

Hardware  5  Hardware 5  

Základní programové 
vybavení  

6  Počítačové systémy 6  

Aplikační programové 
vybavení  

8  Aplikační software 6  

Databáze 1  

Webové aplikace 1  

Počítačové sítě  4  Počítačové systémy 4  

Programování a vývoj aplikací  8  Programování 4  

Databáze 1  

Webové aplikace 3  

Disponibilní hodiny  39  Programování 10 10 

Aplikační software 2 2 

Databáze 2 2 

Webové aplikace 12 12 

Celkem  128   128 39 
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7. Učební osnovy 

7.1 Anglický jazyk 

obor vzdělání:     Informační technologie 

forma vzdělávání:    denní studium 

počet vyučovacích hodin za studium: 14/446 

platnost:     od 1. 9.2022 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle  

Cílem vzdělávání v cizích jazycích je vést žáky k získání jak obecných, tak komunikativních jazykových 
kompetencí k dorozumění se v různých situacích každodenního osobního a pracovního života. 
Vzdělávání navazuje na vzdělávání vymezené v RVP základního vzdělávání.  

Vzdělávání a komunikace v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život 
v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních 
kompetencí pro osobní a profesní účely, samostudium a další odborný růst. Připravuje žáky 
k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje 
jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám 
jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. Nedílnou součástí je osvojení odborné 
terminologie oboru. Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních 
jazykových kompetencí, která odpovídá minimální úrovni B1 – B2 podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky a akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2 300 lexikálních jednotek 
za studium, z čehož obecně odborná a odborná terminologie tvoří minimálně 20 %. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:  

− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných, 

efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat 

jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí 

a dovedností;  

− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a to i prostřednictvím 

digitálních technologií, získané poznatky včetně odborných ze svého oboru využívat ke 

komunikaci a svému dalšímu vzdělávání;  

− využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, 

příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského 

jazyka při studiu jazyků;  

− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů 

a jazykových oblastí, uplatňovat je ve vztahu k představitelům jiných kultur.  
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K podpoře výuky jazyků jsou využívány nejmodernější jazykové učebnice, slovníky, počítače, 
internet, dataprojektory a další.  V souladu se současnými trendy se snažíme zavádět odborný jazyk 
do výuky jiných předmětů, např. vytvářet podmínky pro částečnou výuku tematických celků 
vybraných odborných předmětů v cizím jazyce (metoda CLIL), zapojovat žáky do projektů a soutěží 
a navazovat kontakty a spolupráci mezi školami doma i v zahraničí.  

Charakteristika učiva 

Vyučovací předmět cizí jazyk vznikl zpracováním obsahu vzdělávací oblasti Vzdělávání a komunikace 
v cizím jazyce v RVP pro daný studijní obor. Při výuce je uplatňován komunikativní princip, který se 
projevuje ve vyváženém nacvičování produktivních a receptivních řečových dovedností a princip 
zpětné vazby mezi učitelem a žákem. Obsahem výuky je systematické rozšiřování a prohlubování 
znalostí, dovedností a návyků ze základní školy v těchto kategoriích:  

1. Řečové dovednosti  

a) receptivní řečové dovednosti: poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů, 
čtení textů včetně odborných, práce s textem;  

b) produktivní řečové dovednosti: ústní a písemné vyjadřování situačně i tematicky zaměřené, 
písemné zpracování textu, překlad;  

c) interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a produktivních činností, interakce ústní 
i písemná.   

2. Jazykové prostředky  

d) výslovnost (zvukové prostředky jazyka);  

e) slovní zásoba a její tvoření;  

f) gramatika (tvarosloví a větná skladba);  

g) grafická podoba jazyka a pravopis.  

3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce  

h) tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo 
a stravování, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o zdraví a nemoci, nakupování, vzdělávání, 
zaměstnání, počasí, Česká republika, země dané jazykové oblasti, tematické okruhy dané 
zaměřením studijního oboru aj.  

i) komunikační situace: setkávání lidí, nakupování, dovolená, v restauraci, v hotelu, na letišti, 
pracovní pohovor aj.  

j) jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, pozvání, 
odmítnutí, radosti, zklamání, naděje aj.  
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4. Poznatky o zemích  

Žák získává vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání zemí dané jazykové 
oblasti, jejich kultury, tradic a společenských zvyklostí, dále též informace ze sociokulturního 
prostředí v kontextu znalostí o České republice. 

Hodiny jsou dělené, výuka probíhá ve skupinách maximálně 16 žáků. Žáci mají možnost zúčastnit se 
soutěží v anglické konverzaci a složit mezinárodní zkoušky KET, PET, FCE. 

Pojetí výuky 

Metody a formy práce vyplývají z obecných cílů výuky, tj. ze snahy vést žáky k získání obecných 
a zejména komunikativních jazykových kompetencí. Promyšlené řazení, kombinování a střídání 
výukových strategií má zároveň přispět k celkovému kulturnímu přehledu žáků, k rozšíření jejich 
znalosti o světě a vést je k toleranci k jiným národům a jejich hodnotám.  

Učitel se snaží navodit tvůrčí a přátelskou atmosféru ve třídě, pracuje s učebnicemi odpovídajícími 
věku, rozumové vyspělosti a zájmu žáků. Vyučující používá při výuce plně vybavené a funkční 
jazykové učebny (učitelský počítač, internet, specifické webové stránky pro podporu výuky, 
dataprojektory, video tutoriály, CD–přehrávače,  atd.). Vhodným zadáním úkolů motivuje žáky 
k samostatné práci (překladové slovníky, autentické texty, písničky, beletrie, odborná literatura, 
časopisy, internet, filmy, atd.). Vyučující zároveň motivuje žáky ke komunikaci pomocí vhodně 
zvolených témat, která jsou jim blízká nebo o něž se zajímají. Výuka je tak orientována 
k autodidaktickým metodám (samostatné učení žáků) a k sociálně komunikativním aspektům učení 
(dialogy, diskuse, hraní rolí).  

V expoziční fázi výuky jsou využívány metody jako motivační vyprávění, poslech, rozhovor, diskuse 
nad obrázkem nebo úkol s otevřeným koncem. Při uvádění nového učiva je používán poslech a čtení 
s porozuměním, induktivní a deduktivní metody s cílem co největšího aktivního zapojení žáků již 
v této fázi výuky, a následné vysvětlení a zobecnění. Ve fixační fázi je využívána celá škála metod, 
jako například cvičení typu doplňování, výběru z možností, popis a porovnání obrázků, překlad, 
diskuse, drilová cvičení. V závěrečné fázi jsou znalosti aplikovány prostřednictvím tvorby projektů, 
psaní strukturovaných slohových prací, simulací reálných komunikačních situací apod. Při vyučování 
jsou jazykové dovednosti osvojovány na textech z nejrůznějších oborů. Spolu s rozvíjením cizího 
jazyka tak žáci získávají přehled z oblasti dějepisu, zeměpisu, občanské nauky, ekologie, ekonomiky, 
informačních technologií apod. Samozřejmostí při výuce cizího jazyka je vazba na český jazyk 
a literaturu. Žáci jsou dále motivováni nabídkou zahraničních zájezdů a odborných stáží v rámci EU, 
při kterých si žáci prakticky ověřují a prohlubují získané znalosti. 

Nadaní žáci jsou zapojováni do jazykových soutěží. Speciální pozornost je věnována žákům s SPU, ke 
kterým se přistupuje individuálně. Testy jsou koncipovány tak, aby je zvládli i žáci s SPU při umožnění 
delšího času na jejich vypracování. Žákům ohroženým školním neúspěchem je navrženo 
a poskytnuto doučování. 
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Hodnocení výsledků žáků 

Během studia v jednotlivých ročnících vyučující průběžně kontroluje a hodnotí výsledky učení 
včetně domácí přípravy. Ověřování znalostí a dovedností probíhá formou ústního i písemného 
zkoušení. Učitel pravidelně zařazuje kontrolní didaktické testy osvojeného učiva zaměřené na 
poslech a čtení cizojazyčných textů s porozuměním a na gramaticko-lexikální znalost jazykových 
prostředků. Pravidelně jsou rovněž ověřovány schopnosti souvislého písemného projevu žáka 
formou písemných prací menšího rozsahu s domácí přípravou, v každém ročníku jsou pak zařazeny 
4 školní písemné strukturované práce. Od třetího ročníku jsou zařazovány testy odborného jazyka. 
Pravidelně jsou rovněž ověřovány komunikativní dovednosti formou sehrání rozhovorů a scének na 
dané téma a schopnosti souvislého projevu žáků hovořit na dané téma včetně faktických znalostí 
reálií. Učitel hodnotí gramaticko-lexikální úroveň projevu, jeho obsah a konzistenci. Při řízené 
konverzaci učitel neopravuje jednotlivé gramatické chyby, ale hodnotí projev jako celek s důrazem 
na výpovědní hodnotu. Žák se tak více soustředí na obsahovou stránku, má pocit úspěšnosti při 
vyjádření myšlenky a to upevňuje jeho sebevědomí a navozuje příjemnou pracovní atmosféru ve 
výuce. Pro porovnání úrovně znalostí jednotlivých žáků i celých tříd se v jednotlivých ročnících píší 
postupové testy. Tyto zároveň slouží jako zpětná vazba pro vyučující. Při vstupu do prvního ročníku 
procházejí žáci vstupním srovnávacím testem, podle kterého vyučující zhodnotí a přizpůsobí styl 
výuky. Výsledky hodnocení se průběžně zaznamenávají do školní databáze.  

Důležitou složkou zpětné vazby je i sebehodnocení žáka, ke kterému je žák systematicky veden 
formou sebereflexe. Významnou roli hraje rovněž metoda kolektivního hodnocení a následná 
spolupráce učitelů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následnému odstranění. 
Kromě kognitivních vědomostí a dovedností vyučující hodnotí dovednost pracovat soustředěně a se 
zaujetím, celkovou pracovitost, vytrvalost a přesnost, dovednost spolupracovat v týmu, schopnost 
argumentovat apod. Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená 
známkou podle stupnice 1 – 5. Definice úrovně vědomostí a kompetencí odpovídající jednotlivým 
stupňům známek vycházejí z definic Školního řádu. Vedlejší formou oceňování je umístění diplomů 
ze soutěží na nástěnce ve vestibulu školy a na sociálních sítích a slovní pochvaly vyučujících. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení:  

Vyučující směřuje žáky k tomu, aby byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky 
a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že u žáků rozvíjí 
schopnost:  

− vytvářet si pozitivní vztah k učení a vzdělávání vhodným výběrem motivujících výukových 

prostředků, probíráním témat blízkým žákům a jejich věku v podmínkách přátelské a tvůrčí 

atmosféry;  

− ovládat různé techniky učení (např. slovní zásoby či gramatiky);  

− pracovat se slovníky a časopisy v psané i elektronické podobě, a tím je vede k obohacování 

slovní zásoby a znalostí o světě;  



 

 

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

www.nosch.cz     ·     skola@nosch.cz     ·     +420 603 219 193 

 

 - 31 - 

− uplatňovat různé způsoby čtení textů (za účelem zjištění obecné či specifické informace);  

− uplatňovat různé způsoby poslechu mluvených projevů (za účelem zjištění obecné či 

specifické informace);  

− pořizovat si poznámky;  

− psát strukturované písemné práce, jež je směřují k nalezení vlastního postupu osvojování si 

nových informací;  

− být čtenářsky gramotný zařazováním extenzivní četby upravených i autentických textů;  

− využívat ke svému učení různé informační zdroje (např. slovníky, prostředky výpočetní 

techniky, literaturu včetně zkušeností svých i jiných lidí);  

− na vhodně zvolených ukázkách a textech zobecňovat, vyvozovat a formulovat závěry;  

− sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení na základě postupových testů na 

konci tematického okruhu;  

− přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí na základě rozboru písemného či 

ústního projevu;  

− znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání formou účasti na 

zahraničních odborných stážích a zájezdech 

Kompetence k řešení problémů:  

Vyučující směřuje žáky k tomu, aby byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní 
problémy, tzn., že u žáků rozvíjí schopnost:  

− porozumět zadání úkolů;  

− při psaní strukturovaných písemných prací získat informace potřebné k řešení zadání, 

navrhnout správnou strukturu, vypracovat a zkontrolovat správnost vyhotoveného úkolu 

z hlediska gramatiky a pravopisu;  

− porozumět navozené problémové situaci, diskutovat o problému, navrhnout řešení či 

varianty řešení;  

− domýšlet a hledat souvislost a smysl textů s nekompletními informacemi, zpřeházeným 

pořadím či chybějícími větami;  

− řešit problémové gramatické jevy;  

− volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých zadaných aktivit, využívat 

zkušeností a vědomostí nabytých dříve;  

− spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi při tvorbě projektových prací. 

Komunikativní kompetence:  

Ve výuce cizích jazyků patří získání jazykových komunikativních kompetencí k nejdůležitějšímu cíli 
vzdělávání.  Vyučující směřuje žáky k tomu, aby byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě 
v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že u žáků rozvíjí schopnost:  
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− získávat dovednosti spojené se čtením, poslechem, mluvením a psaním a tím přispívá 

k rozvoji veškerých komunikativních kompetencí obsažených v samotné podstatě předmětu;  

− vyjadřovat se účelně a vhodně v různých komunikačních situacích v projevech mluvených 

i psaných na základě simulování modelových situací, se kterými se žáci mohou setkat 

v každodenním životě (rozhovory v různých kontextech: na letišti, v hotelu, v obchodě…), 

čímž u nich prohlubuje schopnost vyjádřit se jasně a adekvátně dané situaci;  

− v řízeném dialogu formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, avšak bez přílišných 

zásahů vyučujícího na jazykovou správnost, aby nedošlo ke ztrátě motivace žáka 

komunikovat;  

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

správně;  

− účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje na základě vytváření 

modelových situací, kde žáci získávají dovednost vzájemně naslouchat a pracovat v týmu;  

− zpracovávat strukturované písemné práce na běžná i odborná témata;  

− dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;  

− zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí;  

− vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;  

− využívat moderní komunikační prostředky;  

− dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru 

příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním 

pokynům v písemné i ústní formě);  

− chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni 

k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení 

Personální a sociální kompetence:  

Vyučující směřuje žáky k tomu, aby byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti 
přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat 
s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn., že u žáků rozvíjí schopnost:  

− posuzovat reálně své duševní možnosti na základě sebehodnocení písemného i ústního 

projevu, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých komunikačních situacích;  

− stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek při navozování různých komunikačních situací a řízených rozhovorech;  

− reagovat adekvátně na hodnocení svého ústního i písemného projevu učitelem i ze strany 

spolužáků, přijímat jejich radu i kritiku;  

− ověřovat si získané poznatky v praxi při účasti na zahraničních pobytech či praxi 

v mezinárodních firmách, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí v různých 

komunikačních situacích; 
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− mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí na základě rozborů a jazykového hodnocení 

různých životních stylů v ústní i písemné podobě;  

− adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, které souvisejí se zapojováním České 

republiky do evropských struktur, expanzí zahraničních firem na český trh a tedy 

požadavkem na ovládání cizího jazyka;  

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

prostřednictvím zadaných týmových prací a projektů;  

− přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly prostřednictvím samostatných školních i domácích 

úkolů i práci ve dvojici či v týmu;  

− podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat 

návrhy druhých při vypracovávání projektových prací;  

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

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým při práci ve dvojicích či 

skupinách. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí:  

Vyučující směřuje žáky k tomu, aby uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické 
společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty 
národní, evropské i světové kultury, tzn. že, u žáků rozvíjí schopnost:  

− dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci tím, že na daná témata s žáky 

diskutuje;  

− jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat 

k uplatňování hodnot demokracie tím, že na daná témata s žáky diskutuje;  

− uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní 

a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých na základě diskusí 

o vybraných sociokulturních specifikách zemí příslušné jazykové oblasti (jako jsou např. 

zvyky, obyčeje, životní styly) a jejich porovnání s Českou republikou;  

− zajímat se aktivně o politické a společenské dění v zemích příslušné jazykové oblasti i u nás, 

uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu tím, že na daná témata s žáky diskutuje v rámci získávání 

geografických, demografických, hospodářských, politických a kulturních poznatků o zemích 

příslušné jazykové oblasti a porovnávání s reáliemi České republiky;  

− chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje v rámci 

diskusí nad otázkami životního prostředí a vlivu lidské činnosti na něj (jako je např. globální 

oteplování, skleníkový efekt, vliv ozónové díry, kácení deštných pralesů, využití 

obnovitelných zdrojů energie apod.);  
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− uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při 

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních v rámci diskusí nad tématy o zdravém 

životním stylu a plánování životních cílů. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání:  

Vyučující směřuje žáky k tomu, aby byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných 
předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry 
a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že, u žáků rozvíjí schopnost:  

− mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti tím, že žáci získávají a rozvíjí vybrané 

poznatky ze studijního oboru v cizím jazyce, což zvyšuje jejich šance při uplatnění se na trhu 

práce;  

− uvědomovat si význam celoživotního učení se cizím jazykům a přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám;  

− vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál 

a své profesní cíle na základě simulace modelových situací.  

Matematické kompetence:  

Vyučující směřuje žáky k tomu, aby byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých 
životních situacích, tzn., že u žáků rozvíjí schopnost: 

− vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) při 

vypracovávání projektových prací;  

− vyjádřit základní matematické pojmy v cizím jazyce;  

− vytvářet a rozvíjet schopnost analýzy problémů a následné syntézy.  

Digitální kompetence:  

Vyučující směřuje žáky k tomu, aby pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním 
programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací 
a efektivně pracovali s informacemi, tzn., že u žáků rozvíjí schopnost:  

− pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií při vypracovávání strukturovaných písemných prací a projektů 

− získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet při 

vypracovávání projektů a strukturovaných písemných prací;  

− pracovat s multimediálními programy pro výuku cizího jazyka a počítačovými programy pro 

výuku slovíček a procvičování učiva;  

−  uvědomovat si na základě diskusí nutnost kriticky přistupovat k získaným informacím pro 

tvorbu projektů a strukturovaných písemných prací z hlediska předcházení plagiátorství. 
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Přínos předmětu Anglický jazyk se projevuje v průřezových tématech: 

Občan v demokratické společnosti:  

Žák je veden k tomu, aby:  

− se orientoval v masových médiích, využíval je, kriticky je hodnotil a odolával myšlenkové 

a názorové manipulaci;  

− uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní 

řešení;  

− byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch 

lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech;  

− vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí 

generace;  

− byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního 

prostředí;  

− aktivně vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie. 

Člověk a životní prostředí:  

Žák je veden k tomu, aby:  

− poznával svět a učil se mu rozumět;  

− chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím zajišťováním 

v zemích dané jazykové oblasti;  

− chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím.  

Člověk a svět práce:  

Žák je veden k tomu, aby:  

− získával znalosti a dovednosti související s uplatněním na světě práce;  

− si osvojil kompetence aktivně rozhodovat o vlastní profesní kariéře;  

− byl odpovědný za svůj život;  

− získal přehled o alternativních možnostech pracovního uplatnění;  

− uvědomil si význam profesní mobility a rekvalifikace, potřebu sebevzdělávání 

a celoživotního učení.  

Člověk a digitální svět:  

Žák je veden k tomu, aby:  
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− používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti 

společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti;  

− využíval on-line učebnic, slovníků a testů pro domácí samostudium. 

Mezipředmětové vztahy 

Žák je veden k tomu, aby se při překladu vyjadřoval spisovně v souladu s jazykovou kulturou svého 
rodného jazyka. Žák je veden k tomu, aby vyhodnocoval informace o vzdělávacích a pracovních 
příležitostech v zahraničí − řeší s žákem otázky formální realizace vzdělávání a pracovních aktivit 
v zahraničí. Žák je veden k tomu, aby respektoval přesvědčení jiných a vnímal odlišnosti jejich života, 
hodnot a názorů − vede žáky k toleranci. 
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1. ročník       3 hodiny týdně; celkem 99 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky   
Min. 
počet 
hodin 

Řečové dovednosti  
Žák:  

− rozumí souvislému projevu 
vyučujícího i reprodukovanému 
projevu rodilého mluvčího 
v běžném hovorovém tempu 
obsahujícímu probrané jazykové 
prostředky i přiměřené množství 
neznámých výrazů  

− dokáže vhodně a jazykově 
relativně správně reagovat 
v běžných situacích 
každodenního života  

− umí vést dialog v přirozeném 
tempu;  

− zeptá se na smysl 
nepochopeného výrazu či věty  

− požádá o další informace  

− sdělí hlavní myšlenky 
z vyslechnutého nebo 
přečteného textu obsahujícího 
známý jazykový materiál 
i přiměřené množství neznámých 
výrazů  

− volně reprodukuje jednoduchý 
nepřipravený text  

− souvisle hovoří v rámci 
probraných tematických okruhů 
i na základě vizuální opory  

− čte foneticky správně vybrané 
texty  

− čte s porozuměním přiměřeně 
náročné všeobecně orientované 
texty  

− využívá logického odhadu 
významů  

− neznámých výrazů z kontextu  

1. Osobní údaje, rodina, zájmy, 
emoce, společenský styk 

− představování a komunikace 
mezi lidmi 

− základní údaje – jméno, původ, 
věk 

− anglická abeceda – 
spelling/hláskování 

− popis osobnosti – vzhled, 
charakter 

− vyjádření emocí a pocitů 

− přídavná jména – koncovky 
(ed/ing) 

− modifikující příslovce (very, 
rather, a bit,…) 

− konverzační obraty – 
likes/dislikes 

− anglické členy  

− čas přítomný prostý vs. 
průběhový 

− každodenní aktivity 

− čas minulý prostý  

− nepravidelná slovesa 

− popis události a reakce na ni 

− frázová slovesa 

− zájmena osobní a přivlastňovací 

− pojmenování běžných sportů 

− pojmenování školních předmětů 

− pojmenování běžných koníčků 

− písemně popíše zajímavou 
událost 

15 

2. Cestování, krajina 

− různé krajinné útvary 

− přídavná jména pro popis 
krajinných útvarů  

− existenční vazby there is / there 
are 

15 
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− využívá dvojjazyčný slovník 

− je schopen vyplnit jednoduchý 
formulář 

− písemně vyjádří své myšlenky  

− s použitím slovníku sestaví popis 
a charakteristiku osoby, 
navštíveného místa 

− s použitím slovníku napíše 
pozvánku, neformální dopis, 
článek, formální dopis 

Jazykové prostředky   
Žák:  

− systematicky si upevňuje návyky  
správné výslovnosti  

− aktivně si osvojuje nová slova, 
idiomy  
a slovní spojení, včetně 
frazeologie  

− běžného společenského styku  

− poznává při práci s textem 
základní  
způsoby tvoření slov a druhy 
konverze  

− ovládá základní časy  

− tvoří správně otázky  

− používá správně tázací zájmena 
a příslovce 

Země příslušné jazykové oblasti  
Žák:  

− zná základní geografické údaje, 
hlavní  
města, významné kulturní 
památky,  
města a oblasti  

− dovede srovnat náš způsob života  
a života zemí daného jazyka  

− sleduje významné aktuální 
informace  
z kulturního, společenského 
a politického života u nás 
a v příslušných zemích 

− předložky  

− popis základního sportovní 
vybavení 

− pojmenování adrenalinových 
sportů 

− čas minulý průběhový 

− čas minulý průběhový vs. minulý 
prostý 

− stavba slov – přípony 

− extrémní přídavná jména 

− popis obrázků – specifické fráze  

− tázací zájmena 

− příslovce četnosti 

− datum a čas 

− barvy a odstíny 

− napsání pozvánky 

3. Zábava – filmy, televize, PC 

− pojmenování filmových žánrů 
a TV pořadů 

− přídavná jména pro popis  

− charakteristika aspektů – 
zápletka, speciální efekty, hlavní 
role, … 

− pojmenování typů video her 

− kybernetický zločin  

− kvantifikátory množství 

− počitatelnost podstatných jmen 

− modální slovesa – nezbytnost, 
zákaz 

− záporné předpony přídavných 
jmen 

− kolokace  

− konverzační obraty - vyjádření 
souhlasu, nesouhlasu, zájmu, 
preference 

− konverzační obraty – pozvánka 

− napsání neformálního dopisu 

15 

4. Počasí a přírodní katastrofy 

− popis různých typů počasí 

− popis teplotních rozdílů 

− pojmenování přírodních katastrof 

12 
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− prezentuje své jazykové a řečové 
dovednosti, využívá PC 
a dataprojektor 

− připraví interview 

− stupňování přídavných jmen 

− porovnání - too/enough 

− frázová slovesa 

− konverzační obraty – vyjadřování 
vlastního názoru 

− konverzační obraty – porovnání 
obrázků, specifické fráze 

− napsání článku – globální téma 

5. Zaměstnání a povolání 

− pojmenování běžných 
zaměstnání 

− přídavná jména – charakteristika 
zaměstnání 

− popis základních pracovních 
aktivit 

− kolokace 

− přídavná jména – charakteristika 
kladných lidských vlastností 

− čas budoucí prostý vs. vazba „be 
going to“ 

− spojky 

− spojovací výrazy 

− podmínkové věty – 1. kondicionál 

− předpony 

− napsání formálního dopisu – 
ucházení se o zaměstnání  

15 

. 6. Reálie – základní poznatky 
o zemích jazykové oblasti (VB, USA) 

− základní geografické údaje 

− základní demografické údaje 

− pamětihodnosti 

− královská rodina, významní 
prezidenti 

− hlavní město a další významná 
města 

− interview 

− prezentace studentů 

9 

7. Maturitní didaktické testy 

− poslechový subtest 

− subtest čtení s porozuměním 

− gramatický subtest 

9 
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2. ročník       3 hodiny týdně; celkem 99 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

Řečové dovednosti  
Žák:  

− rozumí souvislému projevu 
vyučujícího i reprodukovanému 
projevu rodilého mluvčího 
pronášenému v běžném 
hovorovém tempu i s méně 
pečlivou výslovností autentické 
nahrávky v rámci probraného 
učiva i s přiměřeným množstvím 
neznámých výrazů  

− dokáže vhodně a jazykově 
správně reagovat v běžných 
situacích společenského života 
v rozsahu aktivně osvojených 
jazykových prostředků  

− dovede vyjádřit své postoje, sdělit 
hlavní myšlenky či informace 
z přiměřeně náročného 
vyslechnutého nebo přečteného 
textu 

− umí text komentovat a hodnotit 

− volně reprodukuje nepřipravený 
vyslechnutý či přečtený text  

− souvisle hovoří v rámci 
probraných tematických okruhů 
na všeobecná témata  

− je schopen aktivně se zúčastnit 
diskuse, vyjádřit své názory, 
oponovat i souhlasit, požádat 
o upřesnění údajů 

− dovede vyplnit jednoduchý 
dotazník na úřadech  

− umí se ústně i písemně 
prezentovat  

− na úřadech  

1. Turismus a turistické atrakce 

− pojmenování běžných 
turistických atrakcí 

− přídavná jména pro popis 

− složená podstatná jména 

− pojmenování základních 
evropských zemí 

− čas předpřítomný prostý 

− intonace 

− čas předpřítomný prostý vs. 
minulý prostý 

− popis dovolené 

− konverzační obraty – plánování 
prázdninových aktivit, návrhy, 
odmítnutí, poděkování 

− napsání prázdninového blogu 

16 

2. Nakupování a služby  

− pojmenování běžných obchodů 
a služeb 

− specifická slovní zásoba 

− vyjádření běžných měn  

− základní číslovky 

− frázová slovesa 

− kolokace 

− podmínkové věty – 2. kondicionál 

− čas předminulý prostý 

− slovesné vzorce  

− konverzační obraty – porovnání 
obrázků 

− napsání eseje  

16 

3. Zločin a trest 

− pojmenování různých typů 
zločinů 

− specifická slovní zásoba 

− kolokace složená podstatná 
jména 

15 
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− čte s porozuměním odborně 
orientované texty přiměřeně 
náročné  

− umí využít logického odhadu 
neznámých výrazů z kontextu  

− dovede využívat překladový 
slovník 

Jazykové prostředky   
Žák:  

− dovede rozlišovat a používat 
složitější větné časy – čas 
předpřítomný prostý, čas 
předminulý prostý, aj. 

− správně tvoří slova pomocí 
předpon a přípon  

− správně používá různé 
kvantitativní výrazy 

− využívá různá frázová slovesa 
a kolokace 

− spojuje věty v souvětí vhodnými 
spojkami a spojovacími výrazy 

− vhodně formuluje otázky 
i záporné věty  

− ovládá krátké odpovědi  

− zná způsob zapisování i čtení 
číselných výrazů 

− chápe význam trpného rodu 
v anglickém textu i odborném, 
dovede jej sám vytvářet 
a používat  

− dovede správně gramaticky 
zpracovat nepřímou řeč 

− chápe posuny časů v časové 
souslednosti a dovede je sám 
uplatňovat v projevu písemném 
i mluveném 

Země příslušné jazykové oblasti  
Žák:  

− zná základní geografické údaje, 
hlavní  

− města, významné kulturní 
památky, města a oblasti  

− nepřímá řeč 

− přípony přídavných jmen 

− parafrázování 

− konverzační obraty – popis 
a porovnání obrázků 

− sekvenční fráze a obraty 

− napsání emailu 
 

4. Věda a technika 

− pojmenování běžných vynálezů 
a přístrojů 

− pojmenování základních 
materiálů 

− kolokace 

− podstatná jména – přípony 

− frázová slovesa 

− podmínkové věty – 0. kondicionál 

− jednoduchý popis technologie 

− trpný rod – čas přítomný prostý, 
čas minulý 

− prostý, čas budoucí prostý, čas 
předpřítomný prostý 

− konverzační obraty – záměry 
mluvčího 

− konverzační obraty – stížnost, 
popis závady, návrh řešení 

− napsání formálního dopisu – 
stížnost 

15 

5. Reálie – základní poznatky 
o zemích jazykové oblasti (VB, USA) 

− stručný vývoj anglického jazyka 

− Britové vs. Američané  

− základní svátky 

− významné osobnosti 

− Wall Street 

− počítačoví pionýři 

14 

Maturitní didaktické testy 

− poslechový subtest  

− subtest čtení s porozuměním 

− gramatický subtest 

14 
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− orientuje se v problémech 
každodenního života  

− dovede srovnat náš způsob života 
a života zemí daného jazyka  

− sleduje významné aktuální 
informace z kulturního, 
společenského a politického 
života u nás a v příslušných 
zemích  

− prezentuje své jazykové a řečové 
dovednosti s pomocí PC 
a dataprojektoru 

3. ročník       4 hodiny týdně; celkem 132 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

Řečové dovednosti  
Žák:  

− dokáže porozumět obsahu 
souvislého ústního projevu 
i dialogu rodilých mluvčích 
z různých oblastí i v rychlejším 
tempu a s méně pečlivou 
výslovností  

− umí pohotově reagovat při 
rozhovoru i v náročnějších 
situacích společenského 
a pracovního styku  

− je schopen vyjadřovat své postoje  

− a obhajovat své názory  

− čte s porozuměním delší 
a náročnější 

− obsahově různorodé texty  

− dokáže písemně zaznamenat 
podstatné myšlenky a údaje 
z delšího vyslechnutého 
i přečteného textu  

− je schopen vyjádřit své pocity 
a názory na všeobecná témata 

1. Generace a životní události 

− pojmenování běžných věkových 
stadií člověka 

− přídavná jména pro popis 
charakteru člověka 

− pojmenování životních událostí 

− vyjádření minulosti – čas minulý 
prostý, čas minulý průběhový, čas 
předminulý prostý 

− přídavná jména – popis postoje 
člověka 

− popis běžných generačních 
rozdílů 

− další vyjádření minulosti - vazba 
„used to“ 

− vazby „be used to“ vs. „get used 
to“ 

− náročnější frázová slovesa – 
skládající se ze 3 slov 

− studium v zahraničí – specifická 
slovní zásoba 

− konverzační obraty – udílení rad, 
reakce, poděkování 

− napsání odpovědi na inzerát 

16 
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− je schopen stylisticky vhodně 
a srozumitelně zformulovat 
vlastní myšlenky a názory ve 
formě různých slohových útvarů 
a gramaticky je zpracovat 

Jazykové prostředky   
Žák:  

− orientuje se v odborném 
názvosloví  

− a hierarchii anglických větných 
časů a dokáže je správně používat  

− je schopen používat správně 
infinitivní konstrukce k vyjádření 
základních významů a vztahů  

− dovede vyjadřovat podmínku 
neskutečnou  

− rozumí frázovým slovesům 
a vhodně  

− je používá;  

− umí tvořit další slovní druhy z již 
známých slov  

− dovede vyjádřit předčasnost 
v minulosti  

− používá vhodná modální slovesa 
pro vyjádření zákazu, příkazu, 
nezbytnosti, udílení rad, 
vyjádření budoucnosti, apod. 

− rozlišuje užití vazeb „used to“, 
„be used to“, „get used to“ 

− používá širokou škálu přídavných 
jmen 

− správně používá slovesa make, 
do, take 

Země příslušné jazykové oblasti  
Žák:  

− osvojuje si další informace 
o kulturních památkách 
a státních svátcích 

− má povědomí o společenských 
zvycích a konvencích 

 

2. Volnočasové aktivity  

− pojmenování běžných 
volnočasových aktivit 

− specifická slovesa + volnočasové 
aktivity 

− aktivní a stavová slovesa 

− čas minulý prostý vs. 
předpřítomný prostý 

− pojmenování různých typů 
restaurací  

− pojmenování typických jídel 
národní kuchyně  

− čas předpřítomný prostý vs. 
průběhový 

− složená podstatná jména 

− složená přídavná jména 

− konverzační obraty – vyjádření 
názoru a postoje, námitky, 
vyjádření shody 

− napsání článku 

16 

3. Lidské tělo a nemoci 

− pojmenování různých částí těla 

− pojmenování běžných nemocí 
a úrazů 

− způsoby léčení 

− přídavná jména pro popis pocitů 

− spekulace a predikce ohledně 
budoucnosti 

− modální slovesa – budoucí 
možnosti 

− čas budoucí průběhový 

− čas předbudoucí prostý 

− tvorba příslovcí 

− konverzační obraty – popis 
obrázků, otázky 

− napsání eseje 
 

16 

4. Bydlení a místo, kde žijeme 

− pojmenování různých typů 
bydlení 

16 
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− e obeznámen s problémy 
každodenního života  

− orientuje se ve sportovních 
aktivitách 

− seznamuje se s významnými 
osobnostmi královské rodiny 
a sídly 

− je obeznámen se systémem 
školství 

− pojmenování základních částí 
domu/bytu a zahrady 

− pojmenování běžných místností 

− přídavná jména pro popis 

− porovnání – různé prostředky 

− způsoby parafrázování 

− přací věty – I wish/if only 

− rozdíly mezi slovesy – do / make / 
take 

− konverzační obraty – porovnání 
obrázků, kontrasty 

− konverzační obraty – získání času 
pro vyjádření 

− napsání neformálního emailu 

5. Digitální věk a počítače 

− digitální aktivity 

− specifická slovesa 

− kolokace 

− imperativ – rozkazovací způsob 

− kvantifikátory množství 

− digitální přístroje 

− konverzační obraty - vyjádření 
názoru 

− modální slovesa – vyjádření 
minulosti 

− přídavná jména + předložky 

− specifická slovní zásoba 

− pojmenování odborných školních 
předmětů 

− spojky a spojovací výrazy – in 
16spite of, despite, although, … 

− napsání článku 

16 

6. Popis osobnosti 

− pojmenování běžných 
charakterových vlastností člověka 

− přídavná jména - různé přípony 

− frázová slovesa – popis osobnosti 

− další spojky a spojovací výrazy 

− vztažná zájmena 

− vztažné věty 

16 
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− oddělitelná a neoddělitelná 
frázová slovesa 

− konverzační obraty – pracovní 
pohovor 

− konverzační obraty – zdvořilostní 
nepřímé otázky 

− rétorické otázky 

− napsání eseje – vzdělání 
a zaměstnání 

7. Reálie – základní poznatky 
o zemích jazykové oblasti (VB, USA) 

− etnické minority 

− kultura 

− sporty 

− královská rodina a její sídla 

− školství 

13 

8. Maturitní didaktické testy 

− poslechový subtest 

− subtest čtení s porozuměním 

− gramatický subtest 

13 

4.ročník       4 hodiny týdně; celkem 116 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

Řečové dovednosti  
Žák:  

− rozumí obsahu souvislého 
ústního projevu i dialogu rodilých 
mluvčích v rychlém hovorovém 
tempu, s méně pečlivou 
výslovností a s některými 
regionálními variantami jazyka  

− pohotově, jazykově správně 
a přirozeně reaguje 
i v náročnějších situacích 
společenského a pracovního 
styku s cizinci  

− v rámci osvojených jazykových 
prostředků dovede s předchozí 
přípravou souvisle hovořit na 

1. Umění 

− pojmenování běžných 
uměleckých forem a umělců 

− pojmenování základních 
uměleckých aktivit 

− kulturní aktivity člověka 

− zájmena neurčitá 

− zájmena zvratná 

− vazba „have something done“ 

− náznaky a implikace 

− specifická slovní zásoba 

− konverzační obraty – popis dojmu 
z uměleckého zážitku 

− napsání článku – recenze na knihu 

12 

2. Vzkazy a zprávy 

− telefonování – frázová slovesa 

14 
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přiměřeně náročná témata 
týkající se vlastní  

− profesní orientace  

− čte s porozuměním texty se 
stupňující se náročností, umí se 
orientovat v různých typech textů 

− dokáže odhadnout význam 
neznámých slov  

− v kontextu  

− je schopen využívat různých typů 
čtení -orientační, informativní, 
studijní - podle daného účelu  

− umí správně, výstižně a stylisticky  

− vhodně zformulovat svoje vlastní  

− myšlenky a názory ve formě 
různých slohových útvarů 

Jazykové prostředky   
Žák:  

− dovede vyjadřovat časové 
a podmínkové vztahy  

− spojuje věty v souvětí vhodnými 
spojkami  

− používá správně infinitivní 
konstrukce k vyjádření základních 
významů a vztahů  

− dovede vyjadřovat podmínku 
neskutečnou 

− dovede správně gramaticky 
zpracovat nepřímou řeč 

− chápe posuny časů v časové 
souslednosti a dovede je sám 
uplatňovat v projevu písemném 
i mluveném 

− správně používá systém větných 
časů v ústním i písemném 
projevu 

− v písemném projevu používá 
interpunkci 

− rozlišuje psaní velkých a malých 
písmen 

− kolokace – užití mobilního 
telefonu 

− nepřímá řeč – posuny větných 
časů, zájmen, atd. 

− historie předávání zpráv  

− nepřímá řeč – otázky 

− slovesné vzorce 

− nepřímá řeč – slovesa 

− filmové žánry 

− knižní žánry 

− konverzační obraty – 
telefonování, získání informací, 
zanechání vzkazu, poděkování 

− konverzační obraty – popis 
obrázku, spekulace 

− napsání příběhu 

3. Transport, dopravní prostředky 

− pojmenování běžných forem 
dopravy 

− pojmenování základních 
dopravních prostředků 

− cestování – místa, cestovní 
potřeby, atd. 

− podmínkové věty – 3. kondicionál 
– imaginární situace v minulosti 

− cestování – frázová slovesa 
a kolokace 

− cestování – prázdninové aktivity 

− další slovesné vzory 

− participle clauses – přítomné 
příčestí nahrazující vedlejší věty 

− hledání chyb v textu 

− konverzační obraty – plány na 
dovolenou, prázdniny, follow up 
otázky  

− konverzační obraty – na nádraží, 
na letišti, jízda taxi 

− tázací dovětky 

− napsání formálního emailu – 
požadavek na ubytování 

14 

4. Jídlo a národní kuchyně 14 



 

 

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

www.nosch.cz     ·     skola@nosch.cz     ·     +420 603 219 193 

 

 - 47 - 

− používá vhodné předložky 
a předložkové vazby 

Země příslušné jazykové oblasti  
Žák:  

− má ucelený pohled a vědomosti 
o vybraných anglicky mluvících 
zemích, umí vyjádřit svůj názor na 
problematiku těchto zemí na 
základě nabytých poznatků 

− pojmenování běžných národních 
jídel (česká, britská, americká, 
italská, apod.) 

− stravovací návyky 

− pojmenování běžných potravin 
a ingrediencí 

− konverzační obraty – objednání 
v restauraci, vybírání z menu, 
placení, atd. 

− vaření jako hobby 

− veganství a vegetariánství 

− psaní malých a velkých písmen 

− interpunkce 

− příslovce četnosti 

5. Móda a oblečení 

− pojmenování různých druhů 
oblečení 

− formální a neformální styl 
oblékání 

− popis vzhledu osoby  

− časové věty  

− časové věty vs. podmínkové věty 

− předložky – místní, časové, atd. 

12 

6. Hromadné sdělovací prostředky – 
mass media 

− denní tisk, časopisy, televize, 
rádio, internet 

− konverzační obraty – vyjádření 
preferencí 

− anglický slovosled 

− shrnutí systému větných časů 
a jeho použití v praxi 

9 

7. Hodnoty v lidském životě  

− dobročinné organizace v ČR  

− mezinárodní charitativní 
organizace  

− význam dobročinných akcí  

− pořadí přídavných jmen 

− idiomy 

8 

8. Reálie – základní poznatky 
o zemích jazykové oblasti (VB, USA) 

9 
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− významné historické i současné 
osobnosti 

9. Maturitní didaktické testy 

− poslechový subtest 

− subtest čtení s porozuměním 

− gramatický subtest 

14 
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7.2 Český jazyk a literatura 

obor vzdělání:     Informační technologie 

forma vzdělávání:    denní studium 

počet vyučovacích hodin za studium: 13/413 

platnost:     od 1. 9.2022 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému 

projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. 

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

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

základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních 

kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické 

vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.  

Charakteristika učiva 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:  

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

− využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se 

srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory;  

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

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

s ohledem na jejich uživatele;  

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

Předmět český jazyk se skládá ze tří oblastí, které se vzájemně prolínají, doplňují a podporují. 

Jazykové vzdělávání (jazyk a komunikační výchova) rozvíjí komunikační kompetenci žáků a učí je 

používat jazyka jako prostředku myšlení a dorozumívání. Směřuje k dovednosti a schopnosti žáků 

mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně vyjadřovat, používat spisovného jazyka jako 

kodifikované společenské normy, aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a s informacemi. 

Jazykové vědomosti a dovednosti: žák chápe jazyk jako systém, chápe funkci spisovného jazyka. Zná 

základní jazykové pojmy a kategorie. Zná zdroje informací vztahující se k této problematice. je veden 

k poznání, že zvládnutí mateřského jazyka je nezbytným předpokladem úspěšného studia cizích 

jazyků. Dovede zařadit mateřský jazyk do soustavy jazyků, umí na ukázkách doložit vývoj jazyka. Při 

řešení jazykově – komunikačních úkolů aplikuje faktografické znalosti a umí své řešení zdůvodnit. 
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Dovede vysvětlit, proč se učí českému jazyku. Na ukázkách umí rozlišit spisovný jazyk a nespisovné 

útvary, zvláště obecnou češtinu, dialekty, dále sociálně a stylově nepříznakové a příznakové jevy. 

Dovede objasnit funkci spisovného jazyka a usiluje o spisovný jazykový projev v situacích, kde je to 

vhodné. Ovládá jazykový a stylistických rozbor textu, chápe text z hlediska pragmatického. Umí 

pracovat s jazykovými příručkami. 

Komunikační a slohová výchova: chápe význam kultury osobního projevu pro společenské 

a pracovní uplatnění. Je seznámen s technikou mluveného slova a s emocionální a emotivní 

stránkou mluveného slova. Dále je seznámen s hlavními slohovými postupy veřejného projevu 

a jejich specifiky, se základními postupy v běžné komunikaci. Chápe pojem jazyková a řečová 

kultura. Umí vysvětlit rozdíl mezi psaným a mluveným projevem, mezi monologem a dialogem. Umí 

navázat kontakt a hovořit s osobami různého věku a postavení. Dovede prezentovat sám sebe 

a naslouchat druhému a dovede vhodně argumentovat a obhájit své stanovisko. Dbá na svůj vzhled 

a na zvukovou stránku svého projevu. Samostatně stylizuje veřejný projev ve vhodných formách. 

Dovede samostatně ústně i písemně zpracovat vyprávění na dané i zvolené téma. 

Práce s textem a získávání informací: zná základní útvary informačního charakteru, zdroje 

všeobecných informací, zásady kulturního čtení. Má přehled o denním tisku a tisku svých zájmů, 

o knihovnách a jejich službách. Dovede zjistit potřebné informace z dostupných zdrojů. Umí zvolit 

vhodný způsob zprostředkování informací. Samostatně zpracovává informace formou zprávy, 

programu činnosti, inzerátu, odpovědi na něj, reklamy, plakátu, telegramu, telefonního záznamu, 

osobního dopisu. Dovede pracovat s běžnými informačními příručkami a umí sobě i jiným poradit, 

kde běžné informace získat. Orientuje se v knize, v novinách a časopisech. Dovede u odborného 

textu pořídit výpisky, výtah. Je schopen zaznamenat bibliografické údaje. Dovede použít 

knihovnických služeb. Dovede pracovat samostatně i v týmu. 

Pojetí výuky 

Výuka předmětu navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, rozvíjí je vzhledem ke 

společenskému a profesnímu zaměření žáků. Cílem je tyto vědomosti prohloubit, rozšířit, posunout 

na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň a využívat je jako nástroj žákovy výchovy a sebevýchovy. 

Ve shodě se strategií školy je jednoznačná preference takového pojetí výuky, které v maximální 

možné míře rozvíjí klíčové kompetence a které vytváří otevřený a efektivní systém a které vede 

k podpoře motivace žáka, jeho vlastních aktivit a kreativity, umožňuje aplikovat teoretické poznatky 

a praktické dovednosti v takových úkolech, které budou odpovídat úkolům vyššího typu studia či 

výkonu povolání. 

Kromě tradičních metodických postupů (výklad, práce s textem, práce s elektronickými 

informacemi) je vhodné, aby se výuka zaměřila na rozbory nedostatků ve vyjadřování jak žáků, tak 

i veřejnosti, dále se zaměří na problémové úkoly, situačně komunikační hry a soutěže, práci 

s vybranou vrstvou slovní zásoby. Dále také metody a formy výuky, které podporují týmovou 
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(skupinovou) práci žáků: třífázových model učení (evokace – uvědomění – reflexe), kooperativní 

(skládankové) učení, projektové učení, formy praktické práce s jazykovými projevy – mluvní cvičení 

(prezentace), čtení s porozuměním, čtení s předvídáním a otázkami, volné psaní podle pravidla 

„kostka“ (popiš, porovnej, asociuj, praktikuj, analyzuj, argumentuj), práce s texty různé povahy, 

práce s informačními technologiemi – možnosti rychlého získávání informací. Zvolené metody 

a formy práce přesunují roli vyučujícího směrem k pozici konzultanta a poradce. 

Teoretická část je doplněna prací s uměleckými texty i texty literární teorie, slohovými 

a mluvnickými. 

Výuka je doplněna a zpestřena krátkodobou výukou v terénu – např. návštěvami divadel, knihoven 

a muzeí. 

Hodnocení výsledků žáků 

V předmětu český jazyk je důležité vzhledem k použitým metodám a formám výuky uplatňovat 

odděleně hodnocení a klasifikaci. V problematice hodnocení je prioritou, aby si každý vyučující 

uvědomil předpoklad výrazného podmínění kompetencí osobnostními vlastnostmi, charakterovými 

rysy, sociálním zázemím a rozdílnou zralostí žáka. 

Zcela nezbytná je nutnost strukturovaného (a komplexního) hodnocení s uvedenými kritérii v oblasti 

psaní (sloh – zahrnuje slovní zásobu, osobní styl, formu, kontext a úpravu; jazykovou strukturu 

a interpunkci; plánování a koncept; pravopis a prezentaci), čtení (schopnost číst plynně a přesně; 

porozumění textu; schopnost získávat při čtení informace; smysl pro hodnocení literárních 

a neliterárních textů) a vyjadřování (výslovnost; hlasitost; příprava; soustředění na text; logická 

výstavba projevu; plynulost; postoj mluvčího), rozvoj schopnosti žáka vlastního sebehodnocení. 

Kritéria pro hodnocení jsou žákům veřejně přístupná, učí se je používat (např. hodnotí kladné 

a záporné stránky projevu spolužáka v průběhu mluvního cvičení). 

V každém ročníku jsou stanoveny dvě písemné slohové práce podle výběru vyučujícího (obě školní 

nebo jedna domácí a druhá školní), dále písemné kontrolní činnosti – korektury textu nebo diktáty, 

jazykové rozbory, průběžně ústní zkoušení. 

Dále jsou při klasifikaci ústního zkoušení zohledňována následujících kritéria: 

− věcná správnost, relevantnost informací a jejich rozsah 

− prezentace tvrzení, strategie argumentace 

− volba jazykových prostředků, srozumitelnost a strukturovanost projevu v dané komunikační 

situaci 

− jazyková správnost 

Poznámka: u žáků s LMD hodnocení a klasifikace podléhá doporučení pedagogicko-psychologické 

poradny. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Předmět český jazyk zásadně přispívá k rozvoji klíčových kompetencí takto: 

Kompetence personální  

− žák na základě práce v týmu dokáže spolupracovat, používá sady kritérií pro hodnocení 

práce, přijímá hodnocení. 

Sociální kompetence 

−  je schopen práce ve skupině, aktivně se podílí na řešení zadaného úkolu (práce s texty), 

navrhuje postupy řešení, vybírá optimální řešení. 

Komunikativní kompetence 

− dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; − zaznamenávat písemně 

podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); 

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

správně; 

−  vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených 

i psaných a vhodně se prezentovat; 

Kompetence řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů  

− dovede pochopit a analyzovat zadání úkolu, stanovit pracovní postup, zvolit vhodnou 

metodu, dokáže vypracovat strukturovaný text, zvolit vhodný slohový postup a útvar 

(v podobě domácích úkolů, seminárních a maturitních písemných prací, zpráv z exkurzí, 

protokolů odborných předmětů). 

Kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií  

− tento předmět rozvíjí dovednosti získat potřebné informace v široké škále otevřených 

zdrojů, efektivně s nimi pracovat, kriticky zhodnotit informace a využít je pro dosažení 

výsledku v praktické odborné činnosti. 

Kompetence k aplikaci matematických postupů  

− dokáže pochopit cíl úkolu z textového zadání (u slovních úloh), dokáže pracovat 

s mimojazykovými symboly a značkami, zná jejich význam a praktické využití. 

Přínos předmětu Český jazyk a literatura se projevuje v průřezových tématech: 

Předmět český jazyk zásadně přispívá k rozvoji průřezových témat takto: 

Občan v demokratické společnosti 

Žáci se dokáží orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit; dokáží odolávat 

jednoduché myšlenkové manipulaci díky mediální výchově; jednat s lidmi, diskutovat o citlivých 

nebo kontroverzních otázkách, efektivně pracovat s informacemi, tj. umět získávat a kriticky 

vyhodnocovat informace. v jiných zemích a na jiných kontinentech. Vážili si materiálních 
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a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí 

generace. 

Člověk a životní prostředí 

Rozvojem komunikativní kompetence zaměřené na rozvoj dovedností vyjadřovat a zdůvodňovat 

své názory, zprostředkovávat informace, obhajovat řešení problematiky životního prostředí 

a působit pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí. Dokázali esteticky a citově vnímat 

své okolí a přírodní prostředí.  Osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti 

za své zdraví. 

Člověk a svět práce 

Rozvojem komunikativní kompetence zaměřené žáci dovedou písemně i verbálně prezentovat 

v prostředí trhu práce (formy aktivního hledání práce, zpracování žádosti o zaměstnání, formy 

životopisů a motivačních dopisů a jejich vytvoření, praktická příprava na jednání s potenciálním 

zaměstnavatelem. Formulují své profesní cíle a plánují cílevědomě profesní kariéru. Uvědomují si 

osobní odpovědnost za vlastní život. Orientují se v relevantních informačních zdrojích a kriticky 

posuzují informace o profesních příležitostech a možnostech dalšího vzdělávání 

Člověk a digitální svět 

Rozvojem komunikativní kompetence zaměřené na práci s informacemi a s komunikačními dokáží 

digitálně zpracovávat, přenášet a uchovávat informace, jsou schopni pracovat s prostředky 

informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívat jak v průběhu vzdělávání, tak 

v činnostech, které jsou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy prostupují celým vzdělávacím procesem, v řadě činností ve výuce i mimo 

ni. V jednotlivých tematických celcích předmětu Český jazyk a literatura jsou využívány znalosti 

žáků z oblasti dějepisu, občanské nauky, informačních a komunikačních technologií. 
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Rozpis učiva a realizace kompetencí: 

1. ročník ČJL 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin  

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky: Min. 
počet 
hodin 

− charakterizuje základní pojmy 
z oblasti jazykovědy a její 
jednotlivé obory a disciplíny;  

− objasní vliv cizích jazyků na 
mateřský jazyk; 

− rozlišuje spisovný jazyk a jeho 
varianty, obecnou češtinu, slangy 
a argot, dialekty;  

− používá slovní zásobu adekvátní 
určité komunikační situaci, 
včetně odborné terminologie;  

− orientuje se v základních 
principech dělení indoevropských 
jazyků a postavením češtiny mezi 
jazyky slovanskými; 

Obecná jazykověda  

− lingvistika (obecné poznatky 
o jazyce)  

− základní pojmy jazykovědy 
a stylistiky  

− národní jazyk a jeho útvary 
a poloútvary  

− postavení češtiny mezi ostatními 
evropskými jazyky  

− vývoj indoevropských jazyků 

8 

− na příkladech doloží druhy 
mediálních produktů;  

− uvede základní média působící 
v regionu;  

− zhodnotí význam médií pro 
společnost a jejich vliv na 
jednotlivé skupiny uživatelů;  

− kriticky přistupuje k informacím 
z internetových zdrojů a ověřuje 
si jejich hodnověrnost (např. 
informace dostupné z Wikipedie, 
sociálních sítí, komunitních webů 
apod.)  

− pracuje s nejnovějšími 
normativními příručkami českého 
jazyka;  

− využívá současné sítě knihoven 
k rozšíření svých znalostí; 

− samostatně vyhledává, 
porovnává a vyhodnocuje 
mediální, odborné aj. informace; 

Získávání a zpracovávání 

informací  

− informatická výchova, knihovny 
a jejich služby, média, jejich 
produkty a účinky  

− techniky a druhy čtení (s důrazem 
na čtení studijní), orientace 
v textu, jeho rozbor z hlediska 
sémantiky, kompozice a stylu  

− knižní katalogy  

− získávání a zpracovávání 
informací (výpisek, osnova, výtah, 
obsah, anotace, shrnutí – 
resumé)  

− práce s různými příručkami pro 
školu i veřejnost ve fyzické 
i elektronické podobě 

10 
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− vypracuje anotaci a resumé;  

− má přehled o knihovnách a jejich 
službách;  

− zaznamenává bibliografické údaje 
podle státní normy 

− systematicky využívá normativní 
příručky jazyka českého;  

− orientuje se v pravidlech českého 
pravopisu;  

− řeší aplikační úkoly, které ze 
znalostí tohoto druhu vycházejí 

Úvod do nauky o písemné stránce 

jazyka (grafémika)  

− základní terminologie oboru  

− charakter českého pravopisu 
a jeho historický vývoj  

− centrální pravopisné jevy  

− grafická a formální úprava 
jednotlivých textů 

9 

− provede rozbor základních 
a rozvíjejících větných členů 
a zdůvodní psaní interpunkčních 
znamének v jednotlivých typech 
souvětí; 

Skladba větná (syntax)  

− skladba věty jednoduché  

− základní a rozvíjející větné členy  

− interpunkce ve větě jednoduché 
a v souvětí 

11 

− orientuje se v těchto 
jazykovědných disciplínách;  

− analyzuje systém českých 
samohlásek a souhlásek;  

− řídí se zásadami správné 
výslovnosti; 

Nauka o zvukové stránce jazyka 

(fonetika a fonologie)  

− systém českých hlásek  

− vztahy mezi zvukovou a grafickou 
stránkou jazyka  

− zvukové prostředky a ortoepické 
normy jazyka 

10 

− orientuje se v nejstarší starověké 
literatuře a objasní přínos pro 
současnost;  

− interpretuje starověké texty; 

− orientuje se v řecké mytologii; 

− objasní podstatu tragédie 
a komedie a vysvětlí vztah mezi 
dramatem a divadlem;  

− charakterizuje nejvýznamnější 
postavy antiky;  

− popíše vybrané biblické příběhy 
a charakterizuje hebrejské 
písemnictví 

Literatura 

Písemnictví starověku  

− staroorientální literatura 

− antická literatura 

10 
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− charakterizuje vývoj kultury 
v historických a společenských 
souvislostech;  

− orientuje se v latinsky a česky 
psané literatuře;  

− charakterizuje prvky románského 
a gotického uměleckého slohu;  

− objasní význam cyrilometodějské 
mise; 

− vysvětlí význam daného autora 
a jeho díla v konkrétním 
historickém období;  

− charakterizuje předhusitskou 
a husitskou literaturou 

Středověká literatura  

− charakteristické rysy románské 
a gotické kultury 

− hrdinská epika 

− nejstarší česká literatura 

8 

− definuje znaky evropské 
renesance a objasní specifické 
rysy českého humanismu;  

− zhodnotí na základě analýzy 
a interpretace literárního textu 
význam daného autora, díla pro 
dobu, v níž tvořil;  

− vyjádří vlastní prožitky z recepce 
renesančních děl;  

− objasní myšlenková východiska 
antiky pro renesanci 
a humanistické chápání nové 
doby 

− charakterizuje typické rysy 
českého humanismu 

Renesance a humanismus  

− v evropské literatuře 

− české literatuře 
 

8 

− charakterizuje barokní umění;  

− na základě analýzy a interpretace 
uměleckého díla vysvětlí přínos 
a velikost autorů tohoto období 
v oblasti duchovní, filozofické 
a pedagogické; 

Baroko ve světové a české 

literatuře 

6 

− charakterizuje základní hodnoty 
a znaky klasicismu a osvícenství 
a porovná je s antickým uměním;  

− charakterizuje na základě rozboru 
literárního díla typické znaky 
klasicistního divadla;  

Klasicismus, osvícenství 

a preromantismus v evropské 

literatuře  

− encyklopedisté 

6 
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− objasní filozofické a umělecké 
postoje v osvícenství;  

− orientuje se v literárních žánrech 
a stylech;  

− vysvětlí posun ve vývoji 
literárních žánrů a stylů; 

− vyjádří vlastními slovy ideály 
a cíle národního obrození v dílech 
významných obrozenců;  

− rozdělí jednotlivé etapy 
národního obrození na pozadí 
evropského romantismu;  

− objasní přínos českého divadla 
v tomto období pro český jazyk, 
cítění češství a povznesení ducha 
národa 

České národní obrození  

− ideály a cíle národního obrození 
v tvorbě významných 
představitelů tohoto období: 

4 

− charakterizuje základní pojmy 
literární vědy;  

− interpretuje obsah textu;  

− orientuje se v denním tisku 
a vybírá si časopisy podle svých 
zájmů;  

− popíše knihovnické služby; 

Práce s textem a získávání 

informací − základy literární vědy  

− literární druhy a žánry  

− všestranný jazykový a literární 
rozbor uměleckého textu  

− porozumění a interpretace 
literárních textů z různých 
historických období  

− soustava českých knihoven 
a specializovaných pracovišť 
(muzea, archivy) 

3 

2. ročník ČJL  3 hodiny týdně, celkem 99 hodin  

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky: 
Min. 
počet 
hodin 

− rozlišuje jazykové prostředky 
spisovné a stylově příznakové 
a využívá je v adekvátní 
komunikační situaci;  

− na základě schopnosti 
abstraktního myšlení analyzuje 
slovní zásobu konkrétního textu 
z hlediska významových nuancí 
mezi jednotlivými 

Nauka o slovní zásobě 

(lexikologie)  

− druhy pojmenování podle 
stylistické platnosti  

− druhy pojmenování podle 
významu  

− přenášení pojmenování  

− slovní zásoba  

8 
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pojmenováními a identifikuje 
v něm obrazná vyjádření;  

− pracuje s nejnovějšími 
normativními příručkami slovní 
zásoby českého jazyka; 

− aktivní a pasivní  

− slovníky a práce s nimi, přivítání 
návštěvy, blahopřání, jednoduchý 
popis, jednoduché vypravování  

− psané útvary  

− zpráva, oznámení, pozvánka, 
telegram, dopis, formulář, 
tiskopis apod. 

Nauka o tvoření slov (derivologie) 

− slovotvorná stavba slova 

− způsoby obohacování slovní 
zásoby 

− odvozování, skládání, zkracování, 
přejímaní slov z cizích jazyků 
znamének v jazykovém projevu, 
zejména funkci čárky 

8 

− rozpozná jednotlivé slovotvorné 
formanty a slovotvorný charakter 
jazykových prostředků (slovo 
základové nebo odvozené);  

− nahradí běžné cizí slovo českým 
ekvivalentem;  

− určuje původ nově utvořených 
slov a aktivně se podílí na 
slovotvorném procesu; 

Tvarosloví (morfologie)  

− slovní druhy 

− gramatické tvary a jejich 
sémantické konstrukce  

− mluvnické kategorie jmen 

− skloňování jmen  

− mluvnické kategorie sloves 

− časování sloves  

− neohebné slovní druhy 

12 

− bezpečně se orientuje 
v kategoriích slov ohebných 
a neohebných;  

− orientuje se v systému skloňování 
a časování, včetně některých 
výjimek z paradigmatu 
a dubletních tvarů;  

− získané vědomosti z tvarosloví 
úspěšně aplikuje v oblasti 
ortografie i mluveného projevu 

Komunikační a slohová výchova  

− publicistický styl  

− obecné poučení  

− kompozice a jazykové prostředky 
publicistického stylu  

− fejeton  

− zpráva, analytický článek  

− reportáž  

− rozbor publicistických textů  

− tvorba mluvených a psaných 
projevů publicistického stylu  

− média a mediální sdělení  

− hodnocení vlivu masmédií na 
životní postoje společnosti 

10 



 

 

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

www.nosch.cz     ·     skola@nosch.cz     ·     +420 603 219 193 

 

 - 59 - 

− identifikuje funkce a základní 
charakteristiky publicistického 
stylu;  

− orientuje se v kompozici 
publicistického textu a posoudí 
stylistickou příslušnost užitých 
jazykových prostředků;  

− určuje a vytváří vybrané útvary 
publicistického stylu (fejeton, 
zpráva, reportáž aj.);  

− orientuje se v základních 
technikách mluveného slova, 
vyjadřuje se věcně správně, jasně 
a srozumitelně;  

− přesvědčivě prezentuje i obhajuje 
své názory k danému aktuálnímu 
tématu a účastní se diskuse 
o úloze masmédií v dnešní 
společnosti;  

− rozlišuje typy mediálních sdělení 
a jejich funkci, identifikuje jejich 
typické postupy, jazykové a jiné 
prostředky;  

− uvede příklady vlivu médií 
a digitální komunikace na 
každodenní podobu mezilidské 
společnosti 

Literatura 

Světový romantismus 

6 

− na základě analýzy literárních 
textů určuje hlavní rysy 
romantismu;  

− orientuje se v souboru 
významných literárních děl 
autorů světové prózy i poezie; 

Světový realismus 9 

− srovnáním literárních textů 
vyvodí rozdíly mezi charakterem 
romantických a realistických děl; 

− charakterizuje stěžejní autory 
světového realismu a jejich 
nejvýznamnější tvorbu; 

Vyvrcholení národního obrození  

− romantismus: K. H. Mácha, K. J. 
Erben, J. K. Tyl 

− počátky realismu: B. Němcová, K. 
H. Borovský 

8 

− vědomosti týkající se světové 
literatury 19. století aplikuje na 
české kulturní prostředí;  

Literatura 60. až 80. let 19. století  

− májovci 

8 
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− rozezná specifické rysy domácí 
literatury;  

− na ukázkách z literárních děl 
vybraných autorů objasní jejich 
snahu o začlenění do kontextu 
světové literatury;  

− vyjádří vlastní prožitky z recepce 
děl českých autorů; 

− ruchovci 

− lumírovci 

− vysvětlí posun ve vývoji české 
literatury od myšlenek národního 
obrození k realistické tvorbě;  

− charakterizuje typické rysy 
konkrétních literárních žánrů 
(povídka, fejeton);  

− popíše další projevy tehdejšího 
společenského a kulturního 
života (stavba prvního českého 
kamenného divadla, spolky, 
politické dění); 

Český realismus 

− vědecký realismus 

− historický realismus 

− vesnický realismus 

8 

− na základě získaných vědomostí 
porovná rozdíly mezi světovým 
a domácím realismem;  

− rozlišuje tři základní proudy 
českého realismu;  

− analyzuje vybrané prozaické 
a dramatické texty předních 
autorů; 

Moderní umělecké směry 2. 

poloviny 19. století  

− symbolismus, impresionismus, 
dekadence  

− prokletí básníci 

− světová moderna 

− česká moderna 

8 

− definuje charakter moderních 
uměleckých směrů 2. poloviny 19. 
století;  

− objasní odlišný charakter 
moderního umění a literatury ve 
srovnání s tradičními hodnotami;  

− orientuje se v pilotních dílech 
světových a českých autorů 

− získává i zpracovává informace 
z dostupných zdrojů a prakticky je 
využívá i prezentuje;  

− samostatně pracuje s textem a se 
strukturou jeho částí 

Práce s textem  

− získávání a využívání informací 
z literárního i odborného textu, 
referát  

− operativní práce s textem 
(vytváření úvodu, dokončení 
příběhu, opravy nespisovných 
jazykových prostředků, 
transformace textu do jiné 
podoby)  

− stylistický a jazykový rozbor 
uměleckého díla  

− interpretace dobových literárních 
textů  

4 
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− rozpozná funkční styl, dominantní 
slohový postup a v typických 
případech také slohový útvar;  

− posoudí text z hlediska stylistické 
úrovně slovní zásoby;  

− vystihne hlavní myšlenku 
a charakteristické znaky 
literárních textů vzhledem 
k historickému kontextu;  

− objasní význam základních pojmů 
literární vědy a aplikuje je při 
interpretaci uměleckého textu;  

− zařadí konkrétní ukázku 
z hlediska literárních druhů 
a žánrů 

− využití poznatků z literární teorie 
při analýze textů 

3. ročník ČJL 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin  

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky: 
Min. 
počet 
hodin 

− orientuje se ve výstavbě textu;  

− ovládá a uplatňuje principy jeho 
výstavby 

− uplatňuje znalosti ve vlastním 
vyjadřování; 

− člení text v souladu se 
skladebními vztahy; 

Nauka o větě a souvětí – skladba 

(syntax) 

− skladební vztahy  

− valenční teorie  

− skladební rozbory  

− skladební jevy v textové výstavbě 

8 

Pravopis (ortografie)  

− hlavní principy českého pravopisu  

− interpunkční znaménka 

− čárka v souvětí  

− interpunkční znaménka  

− středník, dvojtečka, uvozovky, 
pomlčky, tři tečky, závorky, 
lomítko 

12 

− v písemném projevu aplikuje 
získané poznatky o užívání 
interpunkčních znamének;  

− rozpoznává a odstraňuje 
stylizační nedostatky 

Komunikační a slohová výchova  

− odborný styl  

− obecné poučení 

− kompozice a jazykové prostředky 
odborného stylu 

− odborný popis 

12 
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− rozpozná odborný styl na základě 
znalosti jeho charakteristických 
znaků;  

− posoudí kompozici odborného 
textu a užití odpovídajících 
jazykových prostředků;  

− vytvoří jednotlivé útvary 
odborného stylu; 

− samostatně zpracuje informace 
z odborné literatury;  

− vyjádří se o faktech ze svého 
oboru v útvarech odborného 
stylu; 

− formuluje svůj projev jasně, 
srozumitelně a věcně správně;  

− správně používá citace 
a bibliografické údaje, 

− popis pracovního postupu  

− výklad  

− odborná úvaha  

− literatura faktu a umělecká 
literatur 

− užití odpovídajících jazykových 
prostředků; 

− vytvoří jednotlivé útvary 
odborného stylu; 

− samostatně zpracuje informace 
z odborné literatury;  

− vyjádří se o faktech ze svého 
oboru v útvarech odborného 
stylu; 

− formuluje svůj projev jasně, 
srozumitelně a věcně správně;  

− správně používá citace 

− rozpozná odborný styl na základě 
znalosti jeho charakteristických 
znaků  

Literatura 

Česká literatura přelomu 19. a 20. 

století 

− anarchističtí buřiči 

10 

− charakterizuje významné 
představitele české literatury 
přelomu 19. a 20. stol. a jejich 
základní díla;  

− objasní vývoj literatury 
v historických a společenských 
souvislostech;  

Světová literatura 1. poloviny 20. 

století 

− umělecké směry: futurismus,  
kubismus, dadaismus, 
surrealismus expresionismus, 
existencionalismus  

− poezie 

− próza a drama 

12 
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− na základě interpretace textů 
vysvětlí historickou sociální 
tematiku regionu; 

− charakterizuje přední 
představitele světové literatury 1. 
poloviny 20. století;  

− zařadí typická díla do jednotlivých 
uměleckých směrů;  

− vysvětlí propojení jednotlivých 
národních literatur;  

− objasní vzájemné propojení 
literární tvorby s výtvarnou 
oblastí umění 

Česká meziválečná literatura  

− umělecké směry: vitalismus, 
proletářské umění, poetismus, 
surrealismus 

− pražská německá literatura 

− legionářská literatura 

− demokratický proud 
 

16 

− charakterizuje jednotlivé 
umělecké směry a proudy 
literatury meziválečného období;  

− popíše základní díla 
a charakteristické rysy tvorby 
vybraných představitelů 
meziválečného období české 
literatury;  

− vyjádří vlastní prožitky z recepce 
básnických i prozaických děl 

České drama 1. poloviny 20. 

století 

Česká literární věda a kritika na 

přelomu století a 1. poloviny 20. 

století 

9 

− charakterizuje tvorbu 
významných osobností divadla 
tohoto období;  

− rozpozná a určí znaky typické pro 
jejich divadelní tvorbu;  

− charakterizuje moderní divadelní 
styl  

− propojení mnoha složek;  

− vysvětlí vlastními slovy závažnost 
a nadčasovost tematiky 
vybraných her; 

− zjistí a zpracuje potřebné 
informace z dostupných zdrojů;  

− rozpozná funkční styly;  

− vytvoří text se znaky odborného 
stylu;  

Práce s textem  

− získávání a samostatné 
zpracovávání informací 
z odborného textu 

− zpracovávání informací z různých 
druhů médií 

− stylistický a jazykový rozbor 
uměleckého díla  

− interpretace literárního textu  

− porozumění obsahu textu, jeho 
reprodukce 

10 
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− vysvětlí základní pojmy literární 
vědy a použije je při rozboru 
literárního textu;  

− zařadí text z hlediska druhů 
a žánrů;  

− posoudí text z hlediska jeho 
příslušnosti k určitému 
uměleckému směru; 

4. ročník ČJL 4 hodiny týdně, celkem 116 hodin  

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

− rozlišuje spisovný a hovorový 
jazyk 

− nahradí hovorové výrazy 
spisovnými;  

− odhaluje a odstraňuje jazykové 
a stylizační nedostatky;  

− rozezná jazykovou úroveň 
posuzovaných textů; 

− dovede v textu vyhledat 
informace, orientuje se 
v tabulkách, grafech, diagramech 

Jazyková kultura  

− psané jazykové projevy  

− stylistická a jazyková cvičení 

14 

− charakterizuje vývoj českého 
jazyka;  

− orientuje se v jazykovém systému 
současné češtiny 

Zdokonalování jazykových 

vědomostí a dovedností  

− historický vývoj češtiny  

− vývojové tendence současné 
češtiny 

6 

− vystihne charakteristické znaky 
administrativního, uměleckého 
a řečnického stylu;  

− posoudí kompozici textu, jeho 
slovní zásobu a skladbu;  

− vytvoří základní útvary 
administrativního, uměleckého 
a řečnického stylu 

− charakterizuje slohové postupy 
a využívá je při práci s texty 
daných stylů;  

Komunikační a slohová výchova  

− funkce, charakteristika a typické 
jazykové prostředky 
administrativního, uměleckého 
a řečnického stylu  

− útvary administrativního stylu: 
úřední dopis (žádost), 
strukturovaný životopis, e-mail  

− útvary uměleckého stylu: 
charakteristika, umělecké 
vypravování, úvah 

34 
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− využívá emocionální a emotivní 
stránky psaného a mluveného 
slova;  

− ovládá techniku mluveného slova 
(dechovou, hlasovou, artikulační) 
a přednese krátký projev; 

− vyjadřuje se správně, jasně 
a srozumitelně;  

− klade otázky a vhodně formuluje 
odpovědi;  

− vhodně se prezentuje, 
argumentuje a obhajuje své 
neutrální, negativní i pozitivní 
postoje; 

− útvary řečnického stylu: projev, 
proslov, diskuse  

− základy verbální a neverbální 
komunikace  

− komunikační situace, 
komunikační strategie  

− vyjadřování přímé 
i zprostředkované technickými 
prostředky, monologické 
i dialogické, neformální 
i formální, připravené 
i nepřipraven 

− charakterizuje vybrané 
představitele světové prózy 
a jejich stěžejní tvorbou;  

− interpretuje uměleckou tvorbu 
beatnické generace;  

− charakterizuje hlavní 
představitele a základní díla 
světového dramatu 

Literatura 

Světová literatura 2. poloviny 20. 

století 

− odraz války 

− rozhněvaní mladí muži  

− beatnici  

− existencialismus 

− neorealismus 

− magický realismu 

− fantasy literatura, sci-fi literatura 

− detektivní žánr 

− profesní román 

− světové drama 

16 

− charakterizuje literární vývoj od 
poválečného období až po 
současnost;  

− zařadí typická díla do příslušného 
období;  

− stručně charakterizuje život 
a tvorbu vybraných autorů;  

− přiměřeně rozebere jejich díla;  

− vyjádří vlastní prožitky z recepce 
daných literárních děl;  

− charakterizuje význam a funkci 
literatury 

− orientuje se v současné tvorbě; 

Česká literatura 2. poloviny 20. 

století 

− odraz války 

− 50. léta 

− oficiální literatura 

− samizdat 

− exilová literatura 

− underground 

− drama a divadlo 

− současná česká literární tvorba 

20 
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− převede text do jiné podoby 
(žánrově, stylisticky) a odhalí jeho 
jazykové nedostatky;  

− rozezná umělecký text od 
neuměleckého, literární brak; 

− klasifikuje konkrétní literární dílo 
z hlediska literárních druhů 
a žánrů;  

− rozebere umělecké dílo i po 
stylistické stránce (rozpoznat 
funkční styl, dominantní slohový 
postup, eventuálně typický 
slohový útvar); 

− interpretuje text a debatuje 
o něm; 

− reprodukuje text 

Práce s textem  

− základní pojmy nauky 
o komunikaci: smysl, rozvíjení, 
členitost, koherence textu, 
odkazy na jiný text, kontext  

− transformace textu do jiné 
podoby, korekce jazykových 
a stylistických chyb  

− stylistický a jazykový rozbor 
uměleckého díla  

− interpretace současných 
literárních textů české a světové 
prózy, poezie a dramatu  

− využití poznatků literární teorie 
při analýze textů 

10 
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7.3 Základy společenských věd 

obor vzdělání:     informační technologie 

forma vzdělávání:    denní studium 

počet vyučovacích hodin na studium: 5/165 

platnost:     od 1. 9.2022 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

Předmět Základy společenských věd je propojením vědomostí z oblasti historie a občanské nauky.  

Obecným cílem je připravit žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Pozitivně 

ovlivňovat hodnoty žáků tak, aby se mohli stát slušnými, aktivními občany demokratického státu, 

aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem. Kultivovat historické 

vědomí. Využít dějepisných znalostí ke kritickému myšlení, a tak se bránit manipulaci. 

Ve společenskovědní oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale 

na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání. K této dobré přípravě je třeba vybraných 

vědomostí a dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci historického vědomí (především 

v dějinách 20. století), dále také ke kultivaci politického, sociálního, právního a ekonomického 

vědomí žáků a k posilování jejich mediální a finanční gramotnosti. 

Charakteristika učiva 

Žák se učí být hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost 

v evropském a světovém kontextu. Předmět pomáhá formovat uvědomělou národní i regionální 

identitu žáka, protože národní identita v podstatě spočívá ve ztotožnění se s národními dějinami 

a jejich interpretací. K mediální gramotnosti předmět přispívá tím, že učí žáka myslet kriticky, 

zkoumat věrohodnost informací, nenechávat se manipulovat, tvořit si vlastní úsudek. Také ho učí 

rozlišovat ve verbálních textech fakta od názorů na ně. Žák je veden ke kultivovanému a slušnému 

chování jako základu demokratických vztahů mezi lidmi. 

Žák je veden k tomu, aby jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale 

i ve veřejném zájmu. Dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých lidí. Důraz je kladen 

na to, aby jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování. 

 Žák je stimulován k aktivitě, angažovanosti a k diskusím nad konkrétními úlohami z praxe, ke 

komunikaci a zásadám slušného chování ve společnosti. 

Kultivovat historické vědomí žáků, zvláště v oblasti dějin 19. a 20. století, aby lépe a hlouběji 

porozuměli své současnosti, dokázali si uvědomovat svou identitu, kriticky mysleli a byli 

zodpovědnými občany svého demokratického státu. 
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Pojetí výuky 

Předmět učí žáka rozumět měnícímu se vztahu člověka a přírody v průběhu dějin a porozumění 

ekologickým důsledkům některých významných historických procesů, jako je např. modernizace 

společnosti, průmyslová nebo dopravní revoluce, urbanizace apod.  

Žáci budou vedení k poznávání světa a jeho lepšímu rozumění, k úctě k živé a neživé přírodě 

a k hospodárnému jednání, které souvisí s ekologickými hledisky. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání:  

Žák: 

− optimálně využívá 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 

− vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál 

a své profesní cíle na základě simulace modelových situací.  

Kompetence sociální  

Žák: 

− posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe; 

− stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní 

podmínky;  

− odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání 

a chování podle toho koriguje; 

− přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné 

úctě, toleranci a empatii;  

− projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých; 

− rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům.  

Kompetence občanská 

 Žák: 

− informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, 

a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě; 

− o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná 

tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu;  

− respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí;  

− rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání;  
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− promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti 

jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování;  

− chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život 

a zdraví poskytne ostatním pomoc;  

− posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá 

a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího 

svědomí. 

Kompetence digitální 

Žák: 

− účelně využívá vhodných digitálních technologií při plánování, realizaci a hodnocení činností 

s digitálními historickými zdroji, prameny a programy; 

− seznamujeme se s různými možnostmi, jak komunikovat činnosti a výsledky práce 

s digitalizovanými historickými reáliemi prostřednictvím různých digitálních technologií 

a nástrojů pro komunikaci a sdílení; 

− je veden k odpovědnému chování v digitálním prostředí  

− volí pro vyhledávání historického digitálního zdroje vhodné digitální technologie, výstižné 

klíčové slovo 

− vytváří a využívá myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro 

orientaci v historické realitě na základě digitalizovaných prostorových informací (data 

o historických krajinách, objektech a lidech v nich) 

− využívá k orientaci v historické realitě moderních dějin aktivně, účelně a kriticky digitální 

zdroje, portály, databáze, výukové kanály, pořady, aplikace a webové stránky institucí,  

− průběžně reviduje a kriticky hodnotí zjištěné informace 

V kapitole Člověk v lidském společenství výuka směřuje k tomu, aby byl žák vybaven základními 

dovednostmi a sociálními návyky pro styk s lidmi, uvědomil si význam vzdělání pro život a zároveň 

chápal, jak je důležité využívat i volný čas pro rozvoj osobnosti. Žák je během výuky poučen 

o důležitosti volby životního partnera a směřován k uvažování o otázkách životní spokojenosti 

a štěstí a rovněž získá základní poznatky o úloze náboženství. 

V další části Člověk a právo směřuje výuka k tomu, aby se žák řídil zákony, věděl, co je právní stát 

a měl představu o principech občanského práva. 

Žák bude znát zásady soudní moci v demokratickém státě, bude poučen o občanskoprávním řízení 

a uvědomí si rovněž právní vztahy mezi členy rodiny. 

V kapitole Člověk jako občan směřuje výuka k tomu, aby žák věděl, co je demokracie, občanská 

společnost a uměl prakticky objasnit, co je politika. Měl by hlouběji porozumět politice a získat 
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dovednosti potřebné k tomu, aby jako řadový občan dokázal komunální nebo i vrcholovou politiku 

ovlivňovat. 

Žák bude směřován, aby rozuměl, na jakém základě vznikají rozdílné názory lidí na politiku, a věděl, 

jaké jsou možnosti obrany před zneužíváním politické moci. 

Výuka je dále zaměřena na rozvíjení schopnosti žáka rozlišovat záležitosti veřejného života, umět 

vysvětlit rozdíl mezi demokratickou a nedemokratickou vládou a dokázat využít svých znalostí 

k posuzování událostí. 

Žák bude znát základní občanské ctnosti prostřednictvím výuky, bude veden k tomu, aby chápal 

rozdíl mezi ideály a realitou. 

Žák získá kritické stanovisko ke světu a uvědomí si, že je za své názory odpovědný ostatním lidem, 

respektuje různé názory. 

Žák si uvědomuje jedinečnost každého člověka i etnika z historické perspektivy, a je tak schopen 

dosáhnout multikulturní kritické tolerance. 

Hodnocení výsledků žáků 

Při hodnocení žáků bude kladen důraz na hloubku porozumění učivu, historickým procesům, na 

dovednost používat poznatky o historii pro pochopení současnosti, pracovat s verbálními 

a ikonickými texty a diskutovat o historii a o její reflexi – např. o umění. Při hodnocení žáků je 

důležité si uvědomit osobnostní vlastnosti žáka, rozdílnou zralost, hodnotit jeho aktivitu v hodinách, 

schopnost vyjadřovat se a plynulost projevu, jeho postoj k předmětu. Důraz je kladen na rozvoj 

schopnosti vlastního sebehodnocení. Do forem hodnocení jsou zařazeny didaktické testy, ústní 

a písemné projevy žáků, např. referát, seminární práce nebo různé výstupy ze žákovských projektů. 

Žáci budou vedení k poznávání světa a jeho lepšímu rozumění, k úctě k živé a neživé přírodě 

a k hospodárnému jednání, které souvisí s ekologickými hledisky. 

Mezipředmětové vztahy: 

Mezipředmětové vztahy prostupují celým vzdělávacím procesem, v řadě činností ve výuce i mimo 

ni. V jednotlivých tematických celcích předmětu Základy společenských věd jsou využívány znalosti 

žáků z oblasti literatury, ekonomiky, informačních a komunikačních technologií. 
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Rozpis učiva a realizace kompetencí: 

1. ročník       3 hodiny týdně; celkem 99 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky: 
Dějepis (2 hodiny týdně) 

Min. 
počet 
hodin 

− objasní smysl poznávání dějin 
a variabilitu jejich výkladů; 

− uvede příklady kulturního přínosu 
starověkých civilizací, judaismu 
a křesťanství; 

− popíše základní revoluční změny 
ve středověku a raném novověku; 

− na příkladu významných 
občanských revolucí vysvětlí boj 
za občanská i národní práva 
a vznik občanské společnosti; 

− objasní vznik novodobého 
českého národa a jeho úsilí 
o emancipaci; 

− popíše česko-německé vztahy 
a postavení Židů a Romů ve 
společnosti 18. a 19. stol.;  

− charakterizuje proces 
modernizace společnosti;  

− popíše evropskou koloniální 
expanzi;  

− vysvětlí rozdělení světa 
v důsledku koloniální expanze 
a rozpory mezi velmocemi; - 
popíše první světovou válku 
a objasní významné změny ve 
světě po válce;  

− charakterizuje první 
Československou republiku 
a srovná její demokracii se situací 
za tzv. druhé republiky (1938–39), 
objasní vývoj česko-německých 
vztahů;  

− vysvětlí projevy a důsledky velké 
hospodářské krize;  

Člověk v dějinách (dějepis) 

− poznávání dějin, význam 
poznávání dějin, variabilita 
výkladů dějin  

− starověk  

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

8 

Novověk – 19. století  

velké občanské revoluce 

− americká a francouzská, revoluce 
1848–49 v Evropě a v českých 
zemích  

- společnost a národy 

− národní hnutí v Evropě 
a v českých zemích, česko-
německé vztahy, postavení 
minorit; dualismus v habsburské 
monarchii, vznik národního státu 
v Německu  

- modernizace společnosti  

− technická, průmyslová, 
komunikační revoluce, 
urbanizace, demografický vývoj; 
evropská koloniální expanze 

 - modernizovaná společnost 

a jedinec  

− sociální struktura společnosti, 
postavení žen, sociální 
zákonodárství, vzdělání 

20 

Novověk – 20. století  

- vztahy mezi velmocemi  

− pokus o revizi rozdělení světa 
první světovou válkou, české 

30 
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− charakterizuje fašismus 
a nacismus; srovná nacistický 
a komunistický totalitarismus;  

− popíše mezinárodní vztahy 
v době mezi první a druhou 
světovou válkou, objasní, jak 
došlo k dočasné likvidaci ČSR;  

− objasní cíle válčících stran ve 
druhé světové válce, její totální 
charakter a její výsledky, popíše 
válečné zločiny včetně 
holocaustu; 

− objasní uspořádání světa po 
druhé světové válce a důsledky 
pro Československo;  

− popíše projevy a důsledky 
studené války;  

− charakterizuje komunistický 
režim v ČSR v jeho vývoji 
a v souvislostech se změnami 
v celém komunistickém bloku;  

− popíše vývoj ve vyspělých 
demokraciích a vývoj evropské 
integrace;  

− popíše dekolonizaci a objasní 
problémy třetího světa;  

− vysvětlí rozpad sovětského bloku;  

− uvede příklady úspěchů vědy 
a techniky ve 20. století;  

země za světové války, první 
odboj, poválečné uspořádání 
Evropy a světa, vývoj v Rusku 

 - demokracie a diktatura  

− Československo v meziválečném 
období; autoritativní a totalitní 
režimy, nacismus v Německu 
a komunismus v Rusku a SSSR; 
velká hospodářská krize; 
mezinárodní vztahy ve 20. a 30. 
letech, růst napětí a cesta k válce; 

− druhá světová válka, 
Československo za války, druhý 
čs. odboj, válečné zločiny včetně 
holocaustu, důsledky války 

 - svět v blocích  

− poválečné uspořádání v Evropě 
a ve světě, poválečné 
Československo; studená válka; 
komunistická diktatura 
v Československu a její vývoj; 
demokratický svět, USA  

− světová supervelmoc; sovětský 
blok, SSSR  

− soupeřící supervelmoc; třetí svět 
a dekolonizace; konec bipolarity 
Východ-Západ 

− orientuje se v historii svého 
oboru  

− uvede její významné mezníky 
a osobnosti, vysvětlí přínos 
studovaného oboru pro život lidí; 

Dějiny oboru Informační 

technologie 

2 

Výsledky vzdělávání a kompetence: 
Tematické celky:  

Občanská nauka (1 hodina týdně) 

 

− popíše rozčlenění soudobého 
světa na civilizační sféry 
a civilizace, charakterizuje 
základní světová náboženství;  

Soudobý svět  

- rozmanitost soudobého světa 

−  civilizační sféry a kultury; 
nejvýznamnější světová 

12 
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− vysvětlí, s jakými konflikty 
a problémy se potýká soudobý 
svět, jak jsou řešeny, debatuje 
o jejich možných perspektivách; 

− objasní postavení České republiky 
v Evropě a v soudobém světě;  

− charakterizuje soudobé cíle EU 
a posoudí její politiku;  

− popíše funkci a činnost OSN 
a NATO;  

− vysvětlí zapojení ČR do 
mezinárodních struktur a podíl 
ČR na jejich aktivitách;  

− uvede příklady projevů 
globalizace a debatuje o jejích 
důsledcích 

náboženství; velmoci, vyspělé 
státy, rozvojové země a jejich 
problémy; konflikty v soudobém 
světě 

− integrace a dezintegrace 
 - Česká republika a svět:  

− NATO, OSN; zapojení ČR do 
mezinárodních struktur; 
bezpečnost na počátku 21. 
století, konflikty v soudobém 
světě; globální problémy, 
globalizace 

− charakterizuje současnou českou 
společnost, její etnické a sociální 
složení;  

− vysvětlí význam péče o kulturní 
hodnoty, význam vědy a umění; 

− popíše sociální nerovnost 
a chudobu ve vyspělých 
demokraciích, uvede postupy, 
jimiž lze do jisté míry řešit sociální 
problémy; - popíše, kam se může 
obrátit, když se dostane do složité 
sociální situace; 

− rozliší pravidelné a nepravidelné 
příjmy a výdaje a na základě toho 
sestaví rozpočet domácnosti; 

− navrhne, jak řešit schodkový 
rozpočet a jak naložit 
s přebytkovým rozpočtem 
domácnosti, včetně zajištění na 
stáří;  

− navrhne způsoby, jak využít 
osobní volné finanční prostředky, 
a vybere nejvýhodnější finanční 
produkt pro jejich investování; 

− vybere nejvýhodnější úvěrový 
produkt, zdůvodní své rozhodnutí 

Člověk v lidském společenství  

− společnost, společnost tradiční 
a moderní, pozdně moderní 
společnost  

− hmotná kultura, duchovní kultura  

− současná česká společnost, 
společenské vrstvy, elity a jejich 
úloha 

− sociální nerovnost a chudoba 
v současné společnosti  

− majetek a jeho nabývání, 
rozhodování o finančních 
záležitostech jedince a rodiny, 
rozpočtu domácnosti, 
zodpovědné hospodaření 

− řešení krizových finančních 
situací, sociální zajištění občanů  

− rasy, etnika, národy a národnosti; 
majorita a minority ve 
společnosti, multikulturní soužití; 
migrace, migranti, azylanti  

− postavení mužů a žen, genderové 
problémy 

16 
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a posoudí způsoby zajištění 
úvěru, vysvětlí, jak se vyvarovat 
předlužení a jaké jsou jeho 
důsledky, a jak řešit tíživou 
finanční situaci; 

− dovede posoudit služby nabízené 
peněžními ústavy a jinými 
subjekty a jejich možná rizika; 

− objasní způsoby ovlivňování 
veřejnosti; 

− objasní význam solidarity 
a dobrých vztahů v komunitě;  

− debatuje o pozitivech 
i problémech multikulturního 
soužití, objasní příčiny migrace 
lidí;  

− posoudí, kdy je v praktickém 
životě rovnost pohlaví 
porušována; 

− objasní postavení církví a věřících 
v ČR; vysvětlí, čím jsou 
nebezpečné některé náboženské 
sekty a náboženský 
fundamentalismus 

− víra a ateismus, náboženství 
a církve, náboženská hnutí, sekty, 
náboženský fundamentalismus 

2. ročník       2 hodiny týdně; celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky: 
Min. 
počet 
hodin 

− charakterizuje demokracii 
a objasní, jak funguje a jaké má 
problémy (korupce, 
kriminalita…); 

− objasní význam práv a svobod, 
které jsou zakotveny v českých 
zákonech, a popíše způsoby, jak 
lze ohrožená lidská práva 
obhajovat;  

− dovede kriticky přistupovat 
k mediálním obsahům a pozitivně 
využívat nabídky masových 
médií;  

Člověk jako občan  

− základní hodnoty a principy 
demokracie  

− lidská práva, jejich obhajování, 
veřejný ochránce práv, práva dětí  

− svobodný přístup k informacím, 
masová média a jejich funkce, 
kritický přístup k médiím, 
maximální využití potencionálu 
médií  

20 
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− charakterizuje současný český 
politický systém, objasní funkci 
politických stran a svobodných 
voleb;  

− uvede příklady funkcí obecní 
a krajské samosprávy; 

− vysvětlí, jaké projevy je možné 
nazvat politickým radikalismem, 
nebo politickým extremismem; 

− vysvětlí, proč je nepřijatelné 
propagovat hnutí omezující práva 
a svobody jiných lidí;  

− uvede příklady občanské aktivity 
ve svém regionu, vysvětlí, co se 
rozumí občanskou společností;  

− debatuje o vlastnostech, které by 
měl mít občan demokratického 
státu; 

− stát, státy na počátku 21. století, 
český stát, státního občanství 
v ČR  

− česká ústava, politický systém 
v ČR, struktura veřejné správy, 
obecní a krajská samospráva  

− politika, politické ideologie  

− politické strany, volební systémy 
a volby  

− politický radikalismus 
a extremismus, současná česká 
extremistická scéna a její 
symbolika, mládež a extremismus  

− teror, terorismus 

− občanská participace, občanská 
společnost 

− občanské ctnosti potřebné pro 
demokracii a multikulturní soužití 

− vysvětlí pojem právo, právní stát, 
uvede příklady právní ochrany 
a právních vztahů; 

− popíše soustavu soudů v ČR 
a činnost policie, soudů, 
advokacie a notářství;  

− vysvětlí, kdy je člověk způsobilý 
k právním úkonům a má trestní 
odpovědnost;  

− popíše, jaké závazky vyplývají 
z běžných smluv, a na příkladu 
ukáže možné důsledky vyplývající 
z neznalosti smlouvy včetně jejich 
všeobecných podmínek; 

− dovede hájit své spotřebitelské 
zájmy, např. podáním reklamace; 

− popíše práva a povinnosti mezi 
dětmi a rodiči, mezi manželi; 
popíše, kde může o této oblasti 
hledat informace nebo získat 
pomoc při řešení svých problémů;  

Člověk a právo  

− právo a spravedlnost, právní stát 
- právní řád, právní ochrana 
občanů, právní vztahy 

− soustava soudů v České republice  

− vlastnictví, právo v oblasti 
duševního vlastnictví; smlouvy, 
odpovědnost za škodu 

− rodinné právo 

− pracovní právo  

− správní řízení 

− trestní právo  

− trestní odpovědnost, tresty 
a ochranná opatření, orgány 
činné v trestním řízení  

− kriminalita páchaná na dětech 
a mladistvých, kriminalita 
páchaná mladistvými  

− notáři, advokáti a soudci 

20 
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− popíše, co má obsahovat pracovní 
smlouva a vysvětlí práva 
a povinnosti zaměstnance; 

− objasní postupy vhodného 
jednání, stane-li se obětí nebo 
svědkem jednání, jako je šikana, 
lichva, korupce, násilí, vydírání; 

− vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie, 
filozofická etika; 

− dovede používat vybraný 
pojmový aparát, který byl 
součástí učiva;  

− dovede pracovat s obsahově 
a formálně dostupnými texty;  

− debatuje o praktických 
filozofických a etických otázkách 
(ze života kolem sebe – např. 
z kauz známých z médií, z krásné 
literatury a jiných druhů umění; ) 

− vysvětlí, proč jsou lidé za své 
názory, postoje a jednání 
odpovědni jiným lidem 

Člověk a svět (praktická filozofie) 

− co řeší filozofie a filozofická etika 

− význam filozofie a etiky v životě 
člověka, jejich smysl pro řešení 
životních situací 

− etika a její předmět, základní 
pojmy etiky; morálka, mravní 
hodnoty a normy, mravní 
rozhodování a odpovědnost 

− životní postoje a hodnotová 
orientace, člověk mezi touhou po 
vlastním štěstí a angažováním se 
pro obecné dobro a pro pomoc 
jiným lidem 

18 
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7.4 Základy přírodních věd 

obor vzdělání:     Informační technologie 

forma vzdělávání:     denní studium 

počet vyučovacích hodin na studium:  6/198 

platnost:      od 1. 9. 2022 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

Předmět Základy přírodních věd přispívá k pochopení, jakými přírodními zákony se řídí svět kolem 

nás, jakou úlohu sehrávají přírodní vědy v našem každodenním životě. Učí žáky klást si otázky 

o okolním světě a získávat základní fakta o přírodním prostředí. Biologie, chemie a fyzika jako 

přírodní a exaktní vědy pomohou žákům porozumět prostředí, ve kterém žijí, vážit si řádu přírody. 

Učí žáky respektovat všechny bytosti a věci a zachovat přírodní bohatství pro další generace. 

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli: 

− správně používat pojmy, dokázat vysvětlit fyzikální jevy, rozlišovat fyzikální realitu a model 

− využívat fyzikálních poznatků a dovedností v praktickém životě 

− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché fyzikální problémy 

− pozorovat a zkoumat fyzikální jevy, provádět jednoduché experimenty a měření, 

zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje, porovnávat je s teorií 

− porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě, zdůvodnit 

nezbytnost udržitelného rozvoje 

− komunikovat, vyhledávat, zpracovávat a interpretovat fyzikální informace a zaujímat k nim 

stanovisko 

Charakteristika učiva 

Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu dvou týdenních hodin v prvním, druhém 

a třetím ročníku. 

Žáci si osvojí základní biologické, chemické a fyzikální poznatky, postupy a metody řešení 

praktických úloh. Naučí se analyzovat, řešit problémy a získané poznatky aplikovat v běžném životě. 

Žáci si uvědomí, že přírodní vědy jim pomáhají porozumět prostředí, ve kterém žijí. 

Žáci získají schopnost pracovat ve skupině, naučí se prosazovat vlastní názory, ale také umění 

přijmout myšlenky ostatních. Důležité je také posílení pozitivních rysů žákovy osobnosti jako 

pracovitosti, přesnosti, odpovědnosti za své jednání a v neposlední řadě schopnosti překonávat 

překážky. 
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Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti žáků. 

Počty vyučovacích hodin u jednotlivých tematických celků jsou pouze orientační. Vyučující může 

provést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. 

Změny by neměly narušit logickou návaznost učiva. 

Pojetí výuky 

Při výuce předmětu Základy přírodních věd je kladen důraz na pochopení podstaty přírodních jevů 

a jejich souvislostí. Při vysvětlování nového učiva je nejčastěji volena metoda výkladu nebo řízeného 

rozhovoru spojená s názorným vyučováním pomocí didaktické techniky. Aktivita žáků je 

podněcována zadáváním samostatných prací a diskuzí při jejich prezentaci. Žáci jsou vedeni také 

k samostatné práci formou přípravy na laboratorní cvičení a zpracování výsledků měření. Při 

provádění a zpracování výsledků laboratorních prací a při řešení problémů se uplatňuje týmová 

práce. 

Hodnocení výsledků žáků 

Kritéria hodnocení a klasifikace žáků jsou stanovena školním klasifikačním řádem. Při hodnocení 

žáků se sleduje odborná správnost, schopnost uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy nebo 

vyučovacími předměty, schopnost logicky myslet, aplikovat poznatky při řešení problémů, 

dovednost výstižně formulovat myšlenky a správně se technicky vyjadřovat. 

Hodnocení je prováděno formou testování nebo písemných prací, které následují vždy po ukončení 

daného tematického celku. Dále je hodnocena samostatná práce, která spočívá jednak ve 

zpracování protokolů laboratorního měření a jednak ve zpracování a prezentaci vybraného tématu. 

Minimálně jednou za pololetí jsou také žáci individuálně zkoušeni. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

Žák prostřednictvím studia předmětu Základy přírodních věd: 

− si vytváří pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

− se naučí ovládat různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 

− využívá ke svému učení různé informační zdroje, včetně svých zkušeností i zkušeností jiných 

lidí. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák prostřednictvím studia předmětu Základy přírodních věd: 

− porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému; 

− získá informace potřebné k řešení problému, navrhne způsob řešení 
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− ověří správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;  

− spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi. 

Komunikativní kompetence 

Žák prostřednictvím studia předmětu Základy přírodních věd: 

− formuluje své myšlenky výstižně, srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 

a jazykově správně; 

− účastní se diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých; 

− vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 

− zpracovává jednoduché texty na běžná i odborná témata. 

Personální a sociální kompetence 

Žák prostřednictvím studia předmětu Základy přírodních věd: 

− reálně posuzuje své fyzické i duševní možnosti, získá odhad výsledků svého jednání v různých 

situacích; 

− stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností a životních podmínek; 

− efektivně se adaptuje na měnící se životní podmínky, přejímá svěřené úkoly a aktivně pracuje 

v týmu. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Žák prostřednictvím studia předmětu Základy přírodních věd: 

− získá odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; 

− uvědomí si význam celoživotního učení v souvislosti s rozvojem informačních technologií.  

− získá přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě 

a zodpovědně rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

Matematické kompetence 

Žák prostřednictvím studia předmětu Základy přírodní věd: 

− správně používá a převádí běžné jednotky; 

− provádí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; 

− čte a vytváří různé formy grafického znázornění; 

− aplikuje základní matematické postupy při řešení různých praktických úkolů. 

Digitální kompetence 

Žák prostřednictvím studia předmětu Základy přírodních věd: 

− získává informace z celosvětové sítě Internet 

− využívá základní a aplikační vybavení 

− uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých zdrojů a kriticky přistupovat 

k získaným informacím 
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Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti 

Žáci volí příslušné metody práce podle povahy řešeného problému, podle jeho rozsahu a obtížnosti; 

pracují v týmu nebo samostatně, odpovědně plní své úkoly, diskutují o postupech práce 

a o získaných výsledcích, přijímají hodnocení své práce, zvažují připomínky ostatních 

Člověk a životní prostředí 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili postavení člověka v přírodě a dopady jeho činnosti na 

životní prostředí; aby se zabývali myšlenkou trvalého a udržitelné života na Zemi – konkrétně se 

jedná například o zdroje energie, vliv člověka na ovzduší, vliv spalovacích motorů na životní 

prostředí, úspornost spotřebičů, jaderná energetika, význam výzkumu vesmíru 

Člověk a svět práce 

Žáci jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a hygienických 

předpisů, se kterými byli seznámeni nebo které vyplývají z jejich všeobecných znalostí; k používání 

pouze bezpečných nástrojů a technického vybavení; žáci získají vhled do vědecké i technické 

problematiky přírodovědeckých oborů, mají reálnou představu o obsahu a náročnosti 

vysokoškolského studia technického směru 

Člověk a digitální svět 

Žáci jsou vedeni k používání základního a aplikačního programového vybavení počítače, a to nejen 

pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. Žáci jsou vedeni k využívání 

digitálních technologií ke zpracování informací, sdílení dat a ke kritickému hodnocení informačních 

zdrojů a jejich efektivnímu využíváni. 

Mezipředmětové vztahy 

Žák je veden k tomu, aby rozuměl různým typům fyzikálních, chemických a biologických dějů, a aby 

uměl tyto znalosti aplikovat: využití matematického aparátu pro odvození jednoduchých fyzikálních 

vztahů (matematika); zpracování výsledků měření a pozorování (aplikační software); prezentace 

výsledků (webové aplikace, programování); praktické využití fyzikálních dějů (počítačové systémy). 
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Rozpis učiva a realizace kompetencí: 

1. ročník       2 hodiny týdně; celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

− charakterizuje názory na vznik 
a vývoj života na Zemi 

− vyjádří vlastními slovy základní 
vlastnosti živých soustav 

− popíše buňku jako základní 
stavební a funkční jednotku 
života 

− charakterizuje rostlinnou 
a živočišnou buňku, popíše 
rozdíly 

− uvede a porovná základní skupiny 
organismů 

− objasní význam genetiky 

− vysvětlí význam zdravé výživy 
a uvede principy zdravého 
životního stylu 

− uvede příklady bakteriálních, 
virových a jiných onemocnění 
a možnosti prevence 

Základy biologie 

− vznik a vývoj života na Zemi 

− vlastnosti živých soustav 

− typy buněk 

− rozmanitost organismů a jejich 
charakteristika 

− dědičnost a proměnlivost 

− biologie člověka 

− zdraví a nemoc 

8 

− vysvětlí základní ekologické 
pojmy 

− charakterizuje abiotické 
a biotické faktory prostředí 

− charakterizuje základní vztahy 
mezi organismy ve společenstvu 

− uvede příklad potravního řetězce 

− popíše podstatu koloběhu látek 
v přírodě z hlediska látkového 
a energetického 

− charakterizuje různé typy krajiny 
a její využívání člověkem 

Ekologie 

− základní ekologické pojmy 

− ekologické faktory prostředí 

− potravní řetězce¨ 

− koloběh látek v přírodě a tok 
energie 

− typy krajiny 

6 

− popíše historii vzájemného 
ovlivňování člověka a přírody 

Člověk a životní prostředí 

− vzájemné vztahy mezi člověkem 
a životním prostředím 

10 
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− hodnotí vliv různých činností 
člověka na složky životního 
prostředí 

− charakterizuje působení 
životního prostředí na člověka 
a jeho zdraví 

− charakterizuje přírodní zdroje 
surovin a energie z hlediska jejich 
obnovitelnosti, posoudí vliv jejich 
využívání na prostředí 

− popíše způsoby nakládání 
s odpady 

− charakterizuje globální problémy 
na Zemi 

− uvede základní znečišťující látky 
v ovzduší, ve vodě a v půdě 
a vyhledá informace o aktuální 
situaci;  

− uvede příklady chráněných území 
v ČR a v regionu;  

− uvede základní ekonomické, 
právní a informační nástroje 
společnosti na ochranu přírody 
a prostředí;  

− vysvětlí udržitelný rozvoj jako 
integraci environmentálních, 
ekonomických, technologických 
a sociálních přístupů k ochraně 
životního prostředí;  

− zdůvodní odpovědnost každého 
jedince za ochranu přírody, 
krajiny a životního prostředí;  

− na konkrétním příkladu 
z občanského života a odborné 
praxe navrhne řešení vybraného 
environmentálního problému  

− dopady činností člověka na 
životní prostředí 

− přírodní zdroje energie a surovin 

− odpady 

− globální problémy 

− ochrana přírody a krajiny1 

− nástroje společnosti na ochranu 
životního prostředí 

− zásady udržitelného rozvoje 

− odpovědnost jedince za ochranu 
přírody a životního prostředí 

− dokáže porovnat fyzikální 
a chemické vlastnosti různých 
látek 

− popíše stavbu atomu, vznik 
chemické vazby 

Obecná chemie 

− chemické látky a jejich vlastnosti  

− částicové složení látek, atom, 
molekula  

10 
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− zná názvy, značky a vzorce 
vybraných chemických prvků 
a sloučenin 

− popíše charakteristické vlastnosti 
nekovů, kovů a jejich umístění 
v periodické soustavě prvků 

− popíše základní metody 
oddělování složek ze směsí 
a jejich využití v praxi 

− vyjádří složení roztoku a připraví 
roztok požadovaného složení 

− vysvětlí podstatu chemických 
reakcí a zapíše jednoduchou 
chemickou reakci chemickou 
rovnicí 

− provádí jednoduché chemické 
výpočty, které lze využít 
v odborné praxi 

− chemická vazba  

− chemické prvky, sloučeniny  

− chemická symbolika  

− periodická soustava prvků 

− směsi a roztoky  

− chemické reakce, chemické 
rovnice  

− výpočty v chemii  

− vysvětlí vlastnosti anorganických 
látek;  

− tvoří chemické vzorce a názvy 
vybraných anorganických 
sloučenin;  

− charakterizuje vybrané prvky 
a anorganické sloučeniny 
a zhodnotí jejich využití 
v odborné praxi a v běžném 
životě, posoudí je z hlediska vlivu 
na zdraví a životní prostředí 

Anorganické chemie 

− anorganické látky, oxidy, kyseliny, 
hydroxidy, soli 

− názvosloví anorganických 
sloučenin 

− vybrané prvky a anorganické 
sloučeniny v běžném životě 
a v odborné praxi 

8 

− charakterizuje základní skupiny 
uhlovodíků a jejich vybrané 
deriváty a tvoří jednoduché 
chemické vzorce a názvy 

− uvede významné zástupce 
jednoduchých organických 
sloučenin a zhodnotí jejich využití 
v odborné praxi a v běžném 
životě, posoudí je z hlediska vlivu 
na zdraví a životní prostředí 

Organická chemie 

− vlastnosti atomu uhlíku  

− základ názvosloví organických 
sloučenin  

− organické sloučeniny v běžném 
životě a odborné praxi 

8 
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− charakterizuje biogenní prvky 
a jejich sloučeniny;  

− charakterizuje nejdůležitější 
přírodní látky;  

− popíše vybrané biochemické děje 

Biochemie 

− chemické složení živých 
organismů  

− přírodní látky, bílkoviny, 
sacharidy, lipidy, nukleové 
kyseliny, biokatalyzátory  

− biochemické děje 

6 

2. ročník       2 hodiny týdně; celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

− využívá a převádí základní 
veličiny a jejich jednotky 

Fyzikální veličiny 

− fyzikální veličiny a jejich jednotky 

6 

− rozliší druhy pohybů a řeší 
jednoduché úlohy na pohyb 
hmotného bodu 

− určí síly, které působí na tělesa, 
a popíše, jaký druh pohybu tyto 
síly vyvolají 

− určí mechanickou práci, výkon 
a energii při pohybu tělesa 
působením stálé síly 

− vysvětlí na příkladech platnost 
zákona zachování mechanické 
energie 

− určí výslednici sil působících na 
těleso a jejich momenty 

− určí těžiště tělesa jednoduchého 
tvaru 

− aplikuje Pascalův a Archimédův 
zákon při řešení úloh 

Mechanika 

− pohyby přímočaré (LP) 

− pohyb rovnoměrný po kružnici 

− skládání pohybů  

− Newtonovy pohybové zákony 

− síly v přírodě 

− gravitační pole, vrhy  

− mechanická práce a energie  

− mechanika tuhého tělesa 

− vlastnosti kapalin a plynů 

− hydrostatika (LP) 
− atmosféra Země 

25 

− změří teplotu v Celsiově teplotní 
stupnici a vyjádří ji jako 
termodynamickou teplotu 

− vysvětlí význam teplotní 
roztažnosti látek v přírodě 
a v technické praxi 

Molekulová fyzika a termika 

− termodynamická teplota 

− teplotní roztažnost 

− teplo a práce 

− přeměny vnitřní energie tělesa 

− tepelná kapacita 

25 
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− vysvětlí pojem vnitřní energie 
soustavy (tělesa) a způsoby její 
změny 

− řeší jednoduché případy tepelné 
výměny 

− popíše principy nejdůležitějších 
tepelných motorů 

− popíše přeměny skupenství látek 
a jejich význam v přírodě 
a v technické praxi 

− měření tepla  

− tepelné děje v ideálním plynu, 
první termodynamický zákon, 
práce plynu, účinnost  

− struktura pevných látek a kapalin 

− přeměny skupenství látek 

3. ročník        2 hod týdně; celkem 66 hod  

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

− popíše elektrické pole z hlediska 
jeho působení na bodový 
elektrický náboj;  

− vysvětlí princip a funkci 
kondenzátoru;  

− řeší úlohy s elektrickými obvody 
s použitím Ohmova zákona;  

− zapojí elektrický obvod podle 
schématu a změří napětí a proud;  

− popíše princip a praktické použití 
polovodičových součástek;  

− určí magnetickou sílu 
v magnetickém poli vodiče 
s proudem;  

− vysvětlí podstatu 
elektromagnetické indukce a její 
praktický význam;  

− popíše princip generování 
střídavých proudů a jejich využití 
v energetice 

Elektřina a magnetismus 

− elektrický náboj tělesa 

− elektrická síla, elektrické pole 

− kapacita vodiče  

− elektrický proud v látkách 

− zákony elektrického proudu 

− elektrické obvody (LP) 

− vodivost polovodičů, přechod PN 

− magnetické pole 

− magnetické pole elektrického 
proudu 

− elektromagnet 

− elektromagnetická indukce, 
indukčnost 

− vznik střídavého proudu 

− přenos elektrické energie 
střídavým proudem 

25 

− rozliší základní druhy 
mechanického vlnění a popíše 
jejich šíření 

Vlnění a optika 

− mechanické kmitání a vlnění 

− zvukové vlnění 

− světlo a jeho šíření (LP) 

15 
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− charakterizuje základní vlastnosti 
zvuku 

− chápe negativní vliv hluku a zná 
způsoby ochrany sluchu 

− charakterizuje světlo jeho 
vlnovou délkou a rychlostí 
v různých prostředích 

− řeší úlohy na odraz a lom světla 

− řeší úlohy na zobrazení zrcadly 
a čočkami 

− vysvětlí optickou funkci oka 
a korekci jeho vad 

− popíše význam různých druhů 
elektromagnetického záření 

− zobrazování zrcadlem a čočkou 
(LP) 

− spektrum elektromagnetického 
záření 

− rentgenové záření 

− vlnové vlastnosti světla 

− popíše strukturu elektronového 
obalu atomu z hlediska energie 
elektronu 

− popíše stavbu atomového jádra 
a charakterizuje základní 
nukleony 

− vysvětlí podstatu radioaktivity 
a popíše způsoby ochrany před 
jaderným zářením 

− popíše princip získávání energie 
v jaderném reaktoru 

Fyzika atomu 

− model atomu 

− spektrum atomu vodíku 

− laser  

− nukleony, radioaktivita, jaderné 
záření 

− jaderná energie a její využití 

− biologické účinky záření 

10 

− charakterizuje Slunce jako hvězdu 

− popíše objekty ve sluneční 
soustavě 

− zná příklady základních typů 
hvězd 

Vesmír 

− Sluneční soustava 

− hvězdy a galaxie 

6 
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7.5 Matematika 

obor vzdělání:  Informační technologie 

forma vzdělávání:  denní studium 

počet vyučovacích hodin za studium:  16/512 

platnost:  od 1. 9. 2022 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

Matematické vzdělávání slouží k tomu, aby žáci dovedli využívat matematické postupy a metody při 

řešení praktických úloh, aby uměli problém pojmenovat, analyzovat a navrhnout efektivní způsob 

řešení. Vede žáky k tomu, aby dovedli pracovat s geometrickými informacemi, uměli matematizovat 

reálné situace a diskutovat o vstupních parametrech. Žáci jsou směřováni k tomu, aby uměli číst 

s porozuměním matematický text a přesně se vyjadřovali, byli schopni získávat informace z tabulek, 

grafů a diagramů a využívali tyto nástroje pro prezentování svých závěrů. Obecným cílem 

matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku 

v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, 

budoucím zaměstnání, volném čase apod.). 

Charakteristika učiva 

Matematika na oboru informační technologie je významnou složkou přírodovědného vzdělávání 

a plní kromě funkce všeobecně vzdělávací také funkci průpravnou pro odborné vzdělávání. 

Učivo je tematicky rozděleno do logických celků, které ale nelze vnímat izolovaně, neboť charakter 

předmětu vyžaduje velkou míru provázanosti mezi jednotlivými kapitolami. 

Pojetí výuky 

Při výuce matematiky je kladen větší důraz na logické porozumění probíraného tématu 

s významným podílem procvičování příkladů. Velký podíl výuky zaujímá samostatná práce žáků pod 

odborným vedením vyučujícího, která může být i týmová. Významným prvkem efektivní práce při 

matematickém vzdělávání je samostatné řešení domácích prací a procvičování, kde si žáci ověřují 

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

užíváno vhodných pomůcek – kalkulátorů, rýsovacích potřeb, literatury a prostředků informačních 

technologii. Nadaní žáci s vysokým zájmem o danou problematiku jsou individuálně podporováni 

a své schopnosti mohou využít při různých matematických soutěžích. Je vhodné zadat nadanějším 

žákům zpracování a prezentování některých dílčích částí učiva. Naopak při vzdělávání slabších žáků 

či žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním je přihlíženo k jejich schopnostem. 
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Hodnocení výsledků žáků 

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

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

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

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

a zhodnotí výstup před žáky. Jako důležitá součást ústního zkoušení je zařazení vlastního 

sebehodnocení žáků a hodnocení zkoušeného ostatními. Největší váhu při hodnocení žáků mají 

tematické písemné práce, které jsou rozsáhlejší (i celou vyučovací hodinu), jsou vhodně zařazeny 

a uzavírají jednotlivá probraná témata. Doplňujícím prvkem je hodnocení samostatné práce žáků – 

jejich domácí příprava, aktivní přístup k výuce a dobrovolné aktivity, např. reprezentace 

v matematických soutěžích.  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Předmět matematika se podílí zejména na rozvoji kompetencí: 

− k učení  - žáci se učí tvořivě zasahovat do prostředí, které je obklopuje, vyrovnávají se 

s různými situacemi a problémy, umí pracovat v týmech; 

− k řešení problémů - žáci jsou schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní 

problémy; 

− komunikativních - žáci jsou schopni matematicky se vyjadřovat v písemné i ústní formě 

v různých učebních, životních i pracovních situacích; 

− personálních a sociálních  - žáci jsou připraveni stanovovat si na základě poznání své 

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

spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů; 

− občanské a kulturní povědomí – žáci uznávají hodnoty a postoje podstatné pro život 

v demokratické společnosti a dodržují je; 

− k pracovnímu uplatnění a podnikání  - žáci jsou schopni optimálně využívat své osobnostní 

a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své 

profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení; 

− matematických  - žáci jsou schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých 

životních situacích a efektivně hospodařit s financemi; 

− digitálních - žáci jsou schopni využívat digitální technologie bezpečně, sebejistě, kriticky 

a tvořivě při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života. 
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Přínos předmětu Matematika se projevuje v průřezových tématech: 

Občan v demokratické společnosti 

Žáci jsou stimulováni k aktivitě, angažovanosti a k diskusím nad konkrétními úlohami z praxe. 

Matematické vzdělávání vede k výchově žáků ke komunikaci a zásadám slušného chování ve 

společnosti. 

Člověk a životní prostředí 

Žáci jsou vedeni k odpovědnosti, důležité nejen pro vztah k životnímu prostředí. Toto průřezové 

téma je podporováno při výuce vhodnou volbou tematicky zaměřených příkladů. 

Člověk a svět práce 

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

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

s ostatními lidmi. 

Člověk a digitální svět 

Matematické vzdělávání podporuje takové kompetence, jako je jednoznačné a přesné vyjadřování. 

Důležitá je dovednost získávat a efektivně využívat informace z různých zdrojů a naopak schopnost 

používat výpočetní techniku pro prezentaci svých závěrů. 

Mezipředmětové vztahy 

Žáci řeší matematické problémy napříč všemi odbornými předměty. Rozvíjejí logické myšlení 

v programování, databázích, webových aplikacích a využívají znalosti z planimetrie, stereometrie 

a trigonometrie v předmětu Aplikační software v oblasti technického kreslení a 3D modelování. 
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Rozpis učiva a realizace kompetencí: 

1. ročník       4 hodin týdně; celkem 132 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

Žák: 
Tematické celky 

Min. 
počet 
hodin 

− provádí aritmetické operace v R; 

− používá různé zápisy reálného 
čísla; 

− znázorní reálné číslo nebo jeho 
aproximace na číselné ose;  

− používá absolutní hodnotu 
a chápe její geometrický význam; 

− porovnává reálná čísla, určí vztahy 
mezi reálnými čísly; 

− řeší praktické úlohy 
z procentového počtu za použití 
trojčlenky 

− Při řešení úlohy účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací 

Operace s čísly 

− Číselný obor R 

− Reálná čísla a jejich vlastnosti, 
různé zápisy reálného čísla 

− Aritmetické operace v číselných 
oborech R 

− Absolutní hodnota reálného čísla 

− Procentový počet 
 

3 

− Zapíše množinu pomocí výčtu 
prvků a pomocí charakteristické 
vlastnosti 

− Provádí operace s množinami 

− Rozumí pojmům podmožina 
množiny, doplněk množiny 

− Znázorní množiny pomocí 
Vennových diagramů 

− Zapíše a znázorní interval; 

− Provádí, znázorní a zapíše operace 
s intervaly (sjednocení, průnik, 
rozdíl, doplněk); 

− Při řešení úlohy účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací 

Množiny a intervaly 

− Zápis množin 

− Operace s množinami 

− Zápis intervalů 

− Operace s intervaly 
 

13 

− vysvětlí a používá pojem výrok; 

− používá logické spojky, tvoří 
složené výroky 

− neguje výroky 

Výroková logika 

− Výrok jednoduchý a složený 

− Logické spojky 

13 
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− používá kvantifikátory 

− rozumí výrokové logice, tvoří 
tabulku pravdivostních hodnot,  

− řeší slovní úlohy  

− Při řešení úlohy účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací 

− Kvantifikátory 

− Negace jednoduchých výroků 

− Negace složených výroků 

− Negace výroku s kvantifikátory 

− Tabulka pravdivostních hodnot 

− Slovní úlohy 

− provádí operace s mocninami 
a odmocninami; 

− ovládá částečné odmocňování 
a usměrňování zlomků; 

− rozumí zápisu výrazu 
s odmocninou, je schopen je 
upravovat; 

− ovládá částečné odmocňování 
a usměrňování zlomků; 

− provádí umocnění dvojčlenu 
pomocí vzorců; 

− provádí operace s mnohočleny, 
lomenými výrazy, výrazy 
obsahující mocniny a odmocniny; 

− vyjádří neznámou ze vzorce; 

− řeší praktické úkoly s mocninami 
s racionálním exponentem 
a odmocninami; 

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

Mocniny a odmocniny 

− Mocniny s exponentem 
přirozeným, celým a racionálním 

− Počítání s mocninami  

− Počítání s odmocninami 

− Výrazy s mocninami 
a odmocninami 

− Částečné odmocňování 

− Usměrňování zlomků 
 

13 

− používá pojem člen, koeficient, 
stupeň členu, stupeň mnohočlenu; 

− chápe význam definičního oboru 
daného výrazu; 

− určí definiční obor výrazu; 

− používá základní algebraické 
vzorce, ovládá vytýkání; 

− ovládá rozklad mnohočlenu na 
součin; 

− provádí umocnění dvojčlenu 
pomocí vzorců;  

Číselné a algebraické výrazy 

− Číselné výrazy 

− Algebraické výrazy 

− Mnohočleny 

− Rozklad mnohočlenů pomocí 
algebraických vzorců 

− Rozklad mnohočlenů vytýkáním, 
postupné vytýkání 

− Rozklad kvadratického trojčlenu 

− Definiční obor algebraického 
výrazu 

− Lomené výrazy 

20 
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− provádí operace s mnohočleny, 
lomenými výrazy, výrazy 
obsahující mocniny a odmocniny; 

− vyjádří neznámou ze vzorce; 

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

− sestaví výraz na základě zadání; 

− modeluje jednoduché reálné 
situace užitím výrazů zejména ve 
vztahu k danému oboru vzdělání; 

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

− vyjádří neznámou ze vzorce; 

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

− Vyjádření neznámé ze vzorce 
 

− Rozliší úpravy rovnic na 
ekvivalentní a neekvivalentní; 

− Určí definiční obor rovnice 
a nerovnice; 

− řeší lineární rovnice a nerovnice 
a jejich soustavy včetně grafického 
znázornění; 

− řeší rovnice s neznámou ve 
jmenovateli; 

− řeší rovnice v součinovém 
a podílovém tvaru; 

− řeší jednoduché rovnice 
a nerovnice s absolutní hodnotou; 

− řeší rovnice a nerovnice 
s absolutní hodnotou; 

− řeší kvadratické rovnice 
a nerovnice, určí diskriminant; 

− chápe a užívá vztahy mezi kořeny 
a koeficienty kvadratické rovnice;  

− používá grafické metody řešení 
nerovnice; 

− řeší jednoduché rovnice 
a nerovnice s absolutní hodnotou  

Rovnice a nerovnice, soustavy 

rovnic 

− Lineární rovnice  

− Lineární nerovnice  

− Kvadratické rovnice  

− Kvadratické nerovnice  

− Soustavy lineárních rovnic o dvou  
neznámých 

− Soustavy lineárních rovnic o třech 
neznámých  

− Soustavy lineární a kvadratické 
rovnice  

− Lineární rovnice s absolutní 
hodnotou  

− Lineární nerovnice s absolutní 
hodnotou  

− Iracionální rovnice  

− Slovní úlohy 

30 
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− řeší iracionální rovnice, chápe 
rozdíl mezi ekvivalentními 
a důsledkovými úpravami, vysvětlí 
nutnost provedení zkoušky; 

− užívá rovnic, nerovnic a jejich 
soustav k řešení reálných 
problémů, zejména ve vztahu 
k danému oboru vzdělávání;  

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

2. ročník       4 hodiny týdně; celkem 132 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

Žák: 
Tematické celky 

Min. 
počet 
hodin 

− rozumí pojmům funkce, definiční 
obor a obor hodnot; 

− rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, 
sestrojí jejich grafy a určí jejich 
vlastnosti včetně monotonie 
a extrémů; 

− pracuje s matematickým modelem 
reálných situací a výsledek 
vyhodnotí vzhledem k realitě; 

− aplikuje v úlohách poznatky 
o funkcích při úpravách výrazů 
a rovnic; 

− přiřadí předpis funkce ke grafu 
a naopak; 

− určí průsečíky grafu funkce se 
souřadnicovými osami; 

− určí hodnoty proměnné pro dané 
funkční hodnoty; 

− sestrojí graf funkce dané 
předpisem pro zadané hodnoty; 

− chápe význam absolutní hodnoty 
reálného čísla; 

− řeší jednoduché rovnice 
a nerovnice s absolutní hodnotou; 

Funkce, rovnice a nerovnice 

− Pojem funkce, definiční obor, 
obor hodnot, graf funkce 

− Vlastnosti funkce (parita, 
monotónnost, omezenost, 
extrémy) 

− Lineární funkce 

− Kvadratická funkce 

− Lineární funkce s absolutní 
hodnotou 

− Lineární rovnice s absolutní 
hodnotou 

− Lineární nerovnice s absolutní 
hodnotou 

− Lineárně lomená funkce 

− Iracionální funkce a iracionální 
rovnice 

− Exponenciální funkce 

− Exponenciální rovnice 

− Logaritmus a jeho užití, věty 
o logaritmech 

− Logaritmická funkce 

− Logaritmické rovnice 

60 
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− má představu o vlastnostech 
funkce s absolutní hodnotou, 
sestrojí její graf; 

− řeší iracionální rovnice, chápe 
rozdíl mezi ekvivalentními 
a důsledkovými úpravami, vysvětlí 
nutnost provedení zkoušky; 

− umí popsat vlastnosti lomených, 
mocninných, exponenciálních 
a logaritmických funkcí, načrtne 
jejich graf; 

− rozumí definici logaritmu, používá 
pravidla pro počítání s logaritmy 

− zná dekadický a přirozený; 
logaritmus, používá kalkulátor; 

− řeší exponenciální a logaritmické 
rovnice, určí definiční obor 
logaritmu; 

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

− užívá pojmy: orientovaný úhel, 
velikost úhlu; 

− pracuje s úhly ve stupňové 
a obloukové míře, určí velikost 
úhlu, převede stupňovou míru na 
obloukovou a naopak 

− definuje goniometrické funkce na 
jednotkové kružnici, popíše 
význam těchto funkcí 

− graficky znázorní goniometrické 
funkce v oboru reálných čísel 

− popíše vlastnosti goniometrických 
funkcí, vysvětlí periodu funkce, zná 
funkční hodnoty základních úhlů 

− určí definiční obora  a obor hodnot 
goniometrických funkcí, určí jejich 
vlastnosti včetně monotonie 
a extrémů; 

− používá vzorce pro práci 
s goniometrickými funkcemi, řeší 
výrazy 

Goniometrie a trigonometrie 

− Jednotková kružnice, orientovaný 
úhel 

− Stupňová a oblouková míra 

− Převod velikosti úhlů ze stupňové 
do obloukové míry a naopak 

− Goniometrické funkce a jejich 
vlastnosti – funkce sinus, kosinus, 
tangens a kotangens 

− Grafy goniometrických funkcí 

− Goniometrické vzorce, úprava 
výrazu s goniometrickými 
funkcemi 

− Goniometrické rovnice 

− Řešení pravoúhlého trojúhelníku  

− Řešení obecného trojúhelníku - 
sinová a kosinová věta 

32 



 

 

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

www.nosch.cz     ·     skola@nosch.cz     ·     +420 603 219 193 

 

 - 95 - 

− používá vlastností a vztahů 
goniometrických funkcí při řešení 
goniometrických rovnic; 

− řeší úlohy v pravoúhlém 
trojúhelníku 

− používá sinovou a kosinovou větu, 
řeší obecný trojúhelník 

− s použitím goniometrických funkcí 
určí ze zadaných údajů velikost 
stran a úhlů v pravoúhlém 
a obecném trojúhelníku; 

− používá goniometrických funkcí 
v praktických úlohách 

− používá vlastností a vztahů 
goniometrických funkcí k řešení 
vztahů v rovinných i prostorových 
útvarech; 

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

3. ročník       4 hodiny týdně; celkem 132 hodin 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

Žák: 
Tematické celky 

Min. 
počet 
hodin 

− užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, 
rovina, 
odchylka dvou přímek, vzdálenost 
bodu od 
přímky, vzdálenost dvou 
rovnoběžek, 
úsečka a její délka; 

− užívá jednotky délky a obsahu, 
provádí 
převody jednotek délky a obsahu; 

− řeší úlohy na polohové a metrické 
vlastnosti rovinných útvarů 
zejména ve 
vztahu k danému oboru vzdělání; 

Planimetrie  

− Základní pojmy planimetrie 

− Polohové a metrické vztahy 
rovinných útvarů 

− Euklidovy věty 

− Množiny bodů dané vlastnosti 

− Rovinné útvary: kružnice, kruh 
a jejich části, mnohoúhelníky, 
pravidelné mnohoúhelníky, 
složené útvary, konvexní 
a nekonvexní útvary 

− Shodná a podobná zobrazení, 
jejich vlastnosti a uplatnění 

− Slovní úlohy 

10 
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− užívá věty o shodnosti 
a podobnosti 
trojúhelníků v početních 
i konstrukčních 
úlohách; 

− graficky rozdělí úsečku v daném 
poměru; 

− graficky změní velikost úsečky 
v daném 
poměru; 

− využívá poznatky o množinách 
všech bodů 
dané vlastnosti v konstrukčních 
úlohách; 

− popíše rovinné útvary, určí jejich 
obvod 
a obsah; 

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální 
technologie a zdroje informací; 

 

− určuje vzájemnou polohu bodů 
a přímek, bodů a roviny, dvou 
přímek, přímky a roviny, dvou 
rovin; 

− určí odchylku dvou přímek, přímky 
a roviny, dvou rovin; 

− určuje vzdálenost bodů, přímek 
a rovin; 

− charakterizuje tělesa: komolý jehla 
a kužel, koule a jejich části; 

− určí povrch a objem tělesa včetně 
složeného tělesa s využitím 
funkčních vztahů a trigonometrie; 

− využívá sítě tělesa při výpočtu 
povrchu a objemu tělesa; 

− aplikuje poznatky o tělesech 
v praktických úlohách; 

− užívá a převádí jednotky objemu; 

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

Stereometrie 

− Základní stereometrické pojmy 

− Polohové a metrické vlastnosti 
prostorových útvarů 

− Tělesa a jejich sítě 

− Složená tělesa 

− Výpočet povrchu, objemu těles, 
složených těles 

10 
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− určí vzdálenost dvou bodů 
a souřadnice středu úsečky; 

− Užívá pojmy: vektor a jeho 
umístění, opačný vektor, 
souřadnice bodu, vektoru 
a velikost vektoru; 

− provádí operace s vektory (součet, 
násobení reálným číslem, skalární 
součin), určí úhel vektorů, 
charakterizuje kolmé vektory; 

− užije grafickou interpretaci operací 
s vektory; 

− vysvětlí a použije lineární závislost 
vektorů; 

− určí velikost úhlu dvou vektorů; 

− užije vlastnosti kolmých 
a kolineárních vektorů; 

− charakterizuje přímku pomoci 
bodu a vektoru; 

− používá parametrické vyjádření 
přímky v rovině, nalezne obecnou 
rovnici a směrnicový tvar rovnice 
přímky v rovině; 

− řeší analyticky polohové vztahy 
bodů a přímek v rovině  

− určuje vzdálenosti bodů a přímek, 
odchylky přímek v rovině; 

− řeší analyticky polohové 
a metrické vztahy bodů a přímek; 

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

Analytická geometrie lineárních 

útvarů v rovině 

− Souřadnice bodu, soustava 
souřadnic  

− Vzdálenost dvou bodů, střed 
úsečky 

− Vektory, souřadnice vektoru, 
velikost vektoru 

− Operace s vektory 

− Parametrické vyjádření přímky 

− Obecná rovnice přímky 

− Směrnicový tvar rovnice přímky 

− Polohové a metrické vlastnosti 
bodů a přímek v rovině 

− Vzájemná poloha bodu a přímky 

− Vzdálenost bodu od přímky 

− Odchylka dvou přímek 

− Vzájemná poloha dvou přímek 

30 

− popíše původ termínu 
kuželosečka; 

− definuje jednotlivé kuželosečky, 
popíše jejich vlastnosti; 

− užívá různé rovnice pro vyjádření 
jednotlivých kuželoseček; 

− řeší analyticky polohové vztahy 
přímek a kuželoseček; 

Analytické geometrie 
kvadratických útvarů v rovině 

− Kružnice, rovnice kružnice 

− Elipsa, rovnice elipsy 

− Parabola, rovnice paraboly 

− Hyperbola, rovnice hyperboly 

− Vzájemná poloha přímky 
a kuželosečky 

10 
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− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

− vysvětlí posloupnost jako zvláštní 
případ funkce; 

− určí posloupnost: vzorcem pro n-tý 
člen, výčtem prvků, graficky 

− rozliší aritmetickou 
a geometrickou posloupnost, 
popíše jejich vlastnosti; 

− řeší pomocí vztahů 
v posloupnostech jednoduché 
slovní úlohy; 

− charakterizuje nekonečnou 
geometrickou řadu, používá její 
součet a užívá ji při řešení 
numerických i geometrických 
úloh; 

− užívá poznatků o posloupnostech 
při řešení úloh v reálných 
situacích, zejména ve vztahu 
k oboru vzdělávání; 

− používá pojmy finanční 
matematiky: změny cen zboží, 
směna peněz, danění, úrok, 
úročení, jednoduché úrokování, 
spoření, úvěry, splátky úvěrů; 

− provádí výpočty finančních 
záležitostí; změny cen zboží, 
směna peněz, danění, úrok, 
jednoduché úrokování, spoření, 
úvěry, splátky úvěrů; 

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

Posloupnosti a řady 

− Posloupnosti – definice, zápis, 
vlastnosti posloupnosti, graf  

− Posloupnost daná vzorcem pro n-
tý člen 

− Rekurentní posloupnost 

− Aritmetická posloupnost 

− Geometrická posloupnost 

− Slovní úlohy 

− Finanční matematika, využití 
posloupností pro řešení úloh 
z praxe 

12 

4. ročník       4 hodiny týdně; celkem 116 hodin 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

Žák: Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 
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− užívá vztahy pro počet variací, 
permutací a kombinací; 

− řeší jednoduché kombinatorické 
úlohy úvahou (používá základní 
kombinatorická pravidla); 

− počítá s faktoriály a kombinačními 
čísly; 

− řeší rovnice s faktoriály 
a kombinačními čísly; 

− dokáže sestavit a vysvětlit princip 
Pascalova trojúhelníka; 

− užívá poznatků z kombinatoriky při 
řešení úloh v reálných situacích; 

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

Kombinatorika 

− Faktoriály 

− Počítání s faktoriály 

− Výrazy s faktoriály 

− Rovnice s faktoriály 

− Variace s opakováním, bez 
opakování 

− Permutace s opakováním, bez 
opakování 

− Kombinace bez opakování 

− Kombinační čísla 

− Pascalův trojúhelník 

− Kombinatorické rovnice 

− Slovní úlohy 
 

40 

− užívá pojmy: náhodný pokus, 
výsledek náhodného pokusu, 
nezávislost jevů; 

− užívá pojmy: náhodný jev a jeho 
pravděpodobnost, výsledek 
náhodného pokusu, opačný jev, 
nemožný jev, jistý jev, množina 
výsledků náhodného pokusu; 

− určí pravděpodobnost náhodného 
jevu; 

− užívá a vysvětlí pojmy: statistický 
soubor, rozsah souboru, statistická 
jednotka, četnost, relativní 
četnost, statistický znak 
kvalitativní a kvantitativní, 
aritmetický průměr, hodnota 
znaku; 

− sestaví tabulku četností; 

− graficky znázorní rozdělení 
četností; 

− určí charakteristiky polohy 
(aritmetický průměr, medián, 
modus, percentil); 

− určí charakteristiky variability 
(rozptyl, směrodatná odchylka); 

Pravděpodobnost a statistika 
v praktických úlohách 

− Náhodný pokus, výsledek 
náhodného pokusu 

− Náhodný jev 

− Jev opačný, nemožný a jistý 

− Výpočet pravděpodobnosti 
náhodného jevu 

− Statistický soubor, statistická 
jednotka a znak 

− Četnost, relativní četnost 

− Charakteristiky polohy a variability 

− Statistická data v grafech 
a tabulkách 

− Aplikační úlohy 
 

21 
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− čte a vyhodnotí statistické údaje 
v tabulkách, diagramech 
a grafech; 

− vyhledává a vyhodnocuje 
statistická data v grafech 
a tabulkách; 

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

− systematizuje a prohubuje své 
znalosti z jednotlivých oblasti 
matematiky; 

− při řešení úloh účelně využívá 
digitální technologie a zdroje 
informací; 

Shrnutí a systematizace učiva 
středoškolské matematiky 

− Operace s čísly 

− Množiny a intervaly 

− Výroková logika 

− Mocniny a odmocniny 

− Číselné a algebraické výrazy 

− Rovnice a nerovnice 

− Soustavy rovnic 

− Funkce 

− Goniometrie a trigonometrie 

− Planimetrie 

− Stereometrie 

− Analytická geometrie 

− Posloupnosti a řady 

− Kombinatorika 

− Pravděpodobnost a statistika  

20 
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7.6 Tělesná výchova 

obor vzdělání: Informační technologie 

forma vzdělání: denní studium 

počet vyučovacích hodin na studium: 8/256 

platnost: od 1. 9. 2022 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

Cílem je naučit žáka základním dovednostem a znalostem ve vybraných sportovních odvětvích tak, 

aby byl schopen jich využít v následujících obdobích svého života. Žák pokračuje v upevňování dříve 

osvojených a osvojování nových pohybových dovedností vedoucích k tomu, že i v budoucnu bude 

dbát o rozvoj své zdravotně orientované zdatnosti. Žák získá informace a návyky formující jeho 

postoj ke zdravému životnímu stylu, aktivnímu využívání volného času a chápání významu pohybové 

činnosti pro zdraví a kvalitu svého budoucího života. Oblast vzdělávání  pro zdraví zahrnuje   jednak   

učivo   potřebné   k péči   o vlastní  zdraví, k bezpečnému jednání v krizových situacích a za 

mimořádných událostí, poskytnutí neodkladné první pomoci. Náplň předmětu vede žáka k tomu, 

aby znal potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě. Žák své kladné postoje k pohybové 

aktivitě a zdraví staví do protikladu ke škodlivým a zdraví ohrožujícím vlivům a začleňuje pohybové 

aktivity do svého denního režimu, jako zcela přirozenou a nezbytnou součást zdravého životního 

stylu moderního člověka. 

Charakteristika učiva 

Základní kostru tvoří následující sportovní disciplíny: lehká atletika, odbíjená, košíková, gymnastika, 

doplněné o další pohybové aktivity - fotbal, florbal, badminton, úpoly, plavání, lyžování, pobyt 

v přírodě, turistika. Součástí předmětu jsou také teoretické poznatky vztahující se k pravidlům 

jednotlivých sportů, dodržování hygienických zásad a zásadám sportovního tréninku. Součástí je 

také učivo spadající do oblasti Péče o zdraví. První pomoc, chování při situacích ohrožující zdraví aj. 

Pojetí výuky 

Učivo je rozvrženo do čtyř ročníků po dvou hodinách týdně. Studenti prvních tří ročníků mají 66 

hodin tělesné výchovy ročně a studenti čtvrtého ročníku 58 hodin tělesné výchovy ročně. Učivo je 

koncipováno tak, že se učivo a výsledky vzdělávání u studentů v jednotlivých ročníků nemění, ale od 

jednodušších dovedností v prvním ročníku se náročnost stupňuje až do ročníku čtvrtého. Tyto 

činnosti jsou zaměřeny především prakticky, žák se zdokonaluje v pohybových dovednostech 

a zdatnosti. Výjimkou je lyžařský a sportovně turistický kurz, který je primárně určen pro studenty 

druhého ročníku. Kurzy jsou organizovány ve formě několikadenního pobytu. Díky těmto praktickým 
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činnostem žák rozvíjí mnoho dalších klíčových kompetencí a to jak v oblasti praxe, tak v oblasti 

teorie. 

Hodnocení výsledků žáků 

Cílem hodnocení je výchovné působení na žáka a vytváření kladného vztahu k tělesné výchově, 

tělesnému pohybu a sportu jako celoživotní potřebě. Žák je hodnocen za změnu ve vlastním výkonu, 

za zvládnutí konkrétního splnitelného cíle. Součástí hodnocení je zájem o pohybovou aktivitu, vztah 

k pohybu a také vztah k ostatním v rámci pohybové činnosti. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti  

Žák získává v průběhu výuky patřičnou dávku sebevědomí a morálního úsudku, který mu umožňuje 

zařadit se do kolektivu a společnosti. Získává návody jednání v náročných a kontroverzních situacích 

spojených s řešením pohybových úkolů a herních situací. Žák se tak učí komunikovat a vyjednávat 

s ostatními a řešit konflikty. Žák se učí angažovat se ve prospěch ostatních a chápat, že jen 

spolupráce s jinými umožňuje dosahovat lepších výsledků. 

Člověk a životní prostředí  

Mnoho pohybových činností v tělesné výchově probíhá mimo prostory školy a žák se seznamuje 

s dopady lidské činnosti na životní prostředí. Učí se zásadám pobytu v přírodě a šetrnému 

a odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. 

Člověk a svět práce  

Cílem je zde formování postojů odrážejících vědomí důležitosti zdraví pro budoucí profesní život 

a vytvoření návyku celoživotně pečovat o své zdraví a tak zvyšovat svou cenu na trhu práce. 

Rozvíjené kompetence 

Kompetence k učení  

- ovládá různé techniky motorického učení, umí vyhodnotit pokrok při dosahování cílů učení. 

Kompetence k řešení problémů  

- umí spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi. 
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Personální a sociální kompetence  

- reálně posuzuje své fyzické možnosti, odhaduje výsledky svého jednání a chování v různých 

situacích, reaguje přiměřeně na hodnocení svého výkonu ze strany jiných lidí, přijímá radu 

a kritiku, má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický a duševní rozvoj a je si 

vědom důsledků nezdravého životního stylu, umí pracovat v týmu, přijímá a plní odpovědně 

svěřené úkoly. 

Občanské kompetence 

- jedná odpovědně, samostatně a iniciativně, respektuje práva a osobnost druhých lidí, 

uvědomuje si odpovědnost za vlastní život. 

Rozpis učiva a realizace kompetencí: 

1. - 4. ročník       2 hodiny týdně; celkem 256 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

Žák: 
Tematické celky: 

− uplatňuje ve svém jednání základní 
znalosti o stavbě a funkci lidského 
organismu jako celku; 

− popíše, jak faktory životního prostředí 
ovlivňují zdraví lidí; 

− zdůvodní význam zdravého životního 
stylu; 

− dovede posoudit vliv pracovních 
podmínek a povolání na své zdraví 
v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by 
mohl kompenzovat jejich nežádoucí 
důsledky; 

− dovede posoudit psychické, estetické 

− a sociální účinky pohybových činností; 

− popíše vliv fyzického a psychického 
zatížení na lidský organismus; 

− orientuje se v zásadách zdravé výživy 
a v jejích alternativních směrech; 

− dovede uplatňovat naučené modelové 
situace k řešení stresových 
a konfliktních situací; 

− objasní důsledky sociálně patologických 

1 Péče 

o zdraví Zdraví 

− činitelé ovlivňující zdraví: životní 
prostředí, životní styl, pohybové aktivity, 
výživa a stravovací návyky, rizikové 
chování aj. 

− duševní zdraví a rozvoj osobnosti; 
sociální dovednosti; rizikové faktory 
poškozující zdraví 

− odpovědnost za zdraví své i druhých; 
péče 

− o veřejné zdraví v ČR, zabezpečení 

− v nemoci; práva a povinnosti v případě 
nemoci nebo úrazu 

− partnerské vztahy; lidská sexualita 

− prevence úrazů a nemocí 

− mediální obraz krásy lidského těla, 
komerční reklama 

Zásady jednání v situacích osobního 
ohrožení a za mimořádných událostí 

− osobní život a zdraví ohrožující situace 

− mimořádné události (živelní pohromy, 
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závislostí na život jednotlivce, rodiny 

− a společnosti a vysvětlí, jak aktivně 
chránit svoje zdraví; 

− diskutuje a argumentuje o etice 

− v partnerských vztazích, o vhodných 
partnerech a o odpovědném přístupu 
k pohlavnímu životu; 

− kriticky hodnotí mediální obraz krásy 
lidského těla a komerční reklamu; 
dovede 

− posoudit prospěšné možnosti kultivace 
a estetizace svého vzhledu; 

− popíše úlohu státu a místní samosprávy 
při ochraně zdraví a životů obyvatel; 

− dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, 
jak se doporučuje na ně reagovat; 

− prokáže dovednosti poskytnutí první 
pomoci sobě a jiným; 

havárie, krizové situace aj.) 

− základní úkoly ochrany obyvatelstva 
(varování, evakuace) 

První pomoc 

− úrazy a náhlé zdravotní příhody 

− poranění při hromadném zasažení 
obyvatel 

− stavy bezprostředně ohrožující život 

− volí sportovní vybavení (výstroj 
a výzbroj) odpovídající příslušné činnosti 
a okolním podmínkám (klimatickým, 
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede 
je udržovat a ošetřovat; 

− komunikuje při pohybových činnostech 
– dodržuje smluvené signály a vhodně 
používá odbornou terminologii; 

− dovede se zapojit do organizace turnajů 
a soutěží a umí zpracovat jednoduchou 
dokumentaci; 

− dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat 
výkony jednotlivců nebo týmu; 

− dovede připravit prostředky 
k plánovaným pohybovým činnostem; 

− sestaví soubory zdravotně zaměřených 
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní 
relaxaci; navrhne kondiční program 
osobního rozvoje a vyhodnotí jej; 

− uplatňuje zásady sportovního tréninku; 

− dokáže vyhledat potřebné informace 
z oblasti zdraví a pohybu; 

− dovede o pohybových činnostech 

2 Tělesná 

výchova Teoretické 

poznatky 

− význam pohybu pro zdraví; prostředky 
ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, 
obratnosti a pohyblivosti; technika 

− a taktika; zásady sportovního tréninku 

− odborné názvosloví; komunikace 

− výstroj, výzbroj; údržba 

− hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení 
– cvičební úbor a obutí; záchrana 
a dopomoc; zásady chování a jednání 
v různém prostředí; regenerace 
a kompenzace; relaxace 

− pravidla her, závodů a soutěží 

− rozhodování; zásady sestavování 
a vedení sestav všeobecně rozvíjejících 
nebo cíleně zaměřených cvičení 

− pohybové testy; měření výkonů 

− zdroje informací Pohybové dovednosti 
Tělesná cvičení 

− pořadová, všestranně rozvíjející, 
kondiční, koordinační, kompenzační, 
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diskutovat, analyzovat je a hodnotit; 

− dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 
vytrvalost, obratnost a pohyblivost; 

− ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 
tělesných a duševních sil, i vzhledem 

− k požadavkům budoucího povolání; 
uplatňuje osvojené způsoby relaxace; 

− dovede uplatňovat techniku a základy 
taktiky v základních a vybraných 
sportovních odvětvích; 

− uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

− je schopen sladit pohyb s hudbou, umí 
sestavit pohybové vazby, hudebně 

− pohybové motivy a vytvořit pohybovou 
sestavu (skladbu); 

− využívá pohybové činnosti pro 
všestrannou pohybovou přípravu 
a zvyšování tělesné zdatnosti; 

− participuje na týmových herních 
činnostech družstva; 

− dovede rozlišit jednání fair play od 
nesportovního jednání; 

− dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, 
ukazatele své tělesné zdatnosti 
a korigovat si pohybový režim ve shodě 
se zjištěnými údaji; 

− pozná chybně a správně prováděné 
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit 
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu; 

− ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 
nerovnováhy; 

relaxační aj. 
jako součást všech tematických celků 

Gymnastika 

− gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na 
nářadí, akrobacie, šplh 

− rytmická gymnastika: pohybové činnosti 
a kondiční programy cvičení s hudebním 
a rytmickým doprovodem; tanec 

Atletika 

− běhy (rychlý, vytrvalý); starty; skoky do 
výšky a do dálky; hody a vrh koulí 

Pohybové hry 

− drobné a sportovní 

− alespoň dvě sportovní hry 
Úpoly 
− pády 

− základní sebeobrana 

Plavání* 

− adaptace na vodní prostředí 

− dva plavecké způsoby 

− určená vzdálenost plaveckým způsobem 

− dopomoc unavenému plavci, záchrana 
tonoucího 

Lyžování* 

− základy sjezdového lyžování (zatáčení, 
zastavování, sjíždění i přes terénní 
nerovnosti) 

− základy běžeckého lyžování 

− chování při pobytu v horském prostředí 

Bruslení* 

− základy bruslení na ledě nebo inline 
(jízda vpřed, změna směru jízdy, 
zastavení) 

Turistika a sporty v přírodě 

− příprava turistické akce 

− orientace v krajině 

− orientační běh 

Testování tělesné zdatnosti 
motorické testy 
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− zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 
vhodné a nevhodné pohybové činnosti 
vzhledem k poruše svého zdraví; 

− je schopen zhodnotit své pohybové 
možnosti a dosahovat osobního výkonu 
z nabídky pohybových aktivit. 

3 Zdravotní tělesná výchova 

(podle doporučení lékaře) 

− speciální korektivní cvičení podle druhu 
oslabení 

− pohybové aktivity, zejména gymnastická 
cvičení, pohybové hry, plavání, turistika 
a pobyt v přírodě 

− kontraindikované pohybové aktivity 

− Základy správného protahování 
a posilování 

− Možnosti využití přestávky ke korekci 
špatného držení těla 
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7.7 Ekonomika 

obor vzdělání:     Informační technologie 

forma vzdělávání:     denní studium 

počet vyučovacích hodin na studium: 3/91 

platnost:      od 1.9.2022  

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

Cílem obsahového okruhu je vybavit žáky základními znalostmi pro ekonomické chování jak 

v profesním, tak osobním životě.  Výsledkem vzdělávání nejsou pouze teoretické znalosti, ale hlavně 

praktické dovednosti žáků. Obsahový okruh je v souladu se Standardem finanční gramotnosti ve 

verzi schválené v roce 2017. Standard finanční gramotnosti je dále naplňován ve společenskovědním 

vzdělávání a částečně i v matematickém vzdělávání.  Obsahový okruh je propojen také s průřezovým 

tématem Člověk a svět práce.  

Charakteristika učiva  

Učivo je složeno z témat týkajících se podnikání, marketingu, daňové soustavy, finančního 

hospodaření firmy, finančního trhu, financování podniku a managementu. Největší důraz je kladen 

na praktické ekonomické vědomosti a dovednosti, které umožní absolventovi se úspěšně uplatnit 

na trhu práce. Úlohy z finanční matematiky pracující s pojmy jako jsou úrokování, spoření, důchody, 

umořovací plán, jsou probírány v matematice ve 3. ročníku tak, aby byl plněn plán minimálních 96 

hodin z RVP pro Ekonomické vzdělávání. 

Výuka ekonomiky pomáhá rozvoji sociálních a osobnostních kompetencí žáků. Žák chápe 

ekonomické fungování společnosti, dokáže ji z ekonomického hlediska analyzovat a ví, jak ji může 

na základě subsidiarity ovlivňovat. Důležitým cílem je také uplatňování sociální spravedlnosti, 

politické morálky a sledování nejen osobních, ale i veřejných zájmů.  

Pojetí výuky 

Žák rozumí obsahu základních pojmů z tržní ekonomiky a je schopen je správně používat. Orientuje 

se v situaci na trhu práce a v pracovněprávních vztazích. Charakterizuje podstatu a cíl podnikání, 

dokáže v zásadě rozlišit právní formy podnikání, má přehled o základních podnikových činnostech. 

Objasní na příkladu, jak v zásadě postupovat při zřizování živnosti. Charakterizuje strukturu majetku 

podniku a jeho zdrojů. Popíše princip hospodaření podniku, ví, jak se zjišťuje hospodářský výsledek 

podniku. Charakterizuje podstatu mzdy, daní, zdravotního a sociálního pojištění, popíše náležitosti 

základních účetních dokladů a dovede je vyhotovit. 
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Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem. Hodnocení probíhá formou testování, 

ústního zkoušení se zapojením celé studijní skupiny nebo individuálního zkoušení. Hodnotí se plnění 

samostatných úkolů, práce ve dvojici na základě prezentace a obhajoby těchto řešení. Důraz je 

kladen na sebekritické hodnocení, porovnání výsledků samotnými žáky, je upřednostňována i forma 

soutěžení.  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat:  

Kompetence k učení:  

Při řešení samostatných úkolů se žák naučí formulovat souvisle své názory a postoje. Je připraven si 

stanovit svůj osobní cíl v oblasti pracovní orientace a dále se v tomto směru vzdělávat. Má reálnou 

představu o svém uplatnění na trhu práce, zná svoje práva a povinnosti a má přehled o platových 

a ostatních podmínkách. Ekonomika má velký význam při přípravě žáka na reálné zaměstnání, 

případně podnikání a vybavuje absolventa znalostmi a dovednostmi pro uplatnění v praxi. Při řešení 

samostatných úkolů se žák naučí formulovat souvisle své názory a postoje a při práci používá 

odbornou ekonomickou terminologii. 

Kompetence k řešení problémů:  

Žák se orientuje v masových médiích, využívá je, kriticky je hodnotí. Pracuje s informacemi 

s využitím prostředků informačních technologií. Žák pracuje s osobním počítačem, aplikuje 

matematické postupy. Orientuje se v základních aspektech soukromého podnikání, vyhledává 

příslušné právní předpisy a je schopen s nimi pracovat. Jedná hospodárně, adekvátně uplatňuje 

nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické. Osvojuje si základní vědomosti 

a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit, orientuje se v jednotlivých 

podnikových činnostech (zabezpečení podniku oběžným majetkem, dlouhodobým majetkem, 

lidskými zdroji). Orientuje se ve světě práce. 

Komunikativní kompetence:  

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

formulují své myšlenky srozumitelně a souvisle, aktivně se účastní diskusí, pracují v týmu a podílí se 

na realizaci společných pracovních a jiných činností. Adaptují se na měnící se životní a pracovní 

podmínky. Získávají informace potřebné k řešení problému, navrhují způsob řešení, popř. varianty 

řešení, a zdůvodní je, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky. Pracují 

s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. 

Osvojí si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit.  

Personální a sociální kompetence:  

Žák je veden k formulování vlastních priorit, je veden k porovnání svých osobních a odborných 

předpokladů s profesními příležitostmi tak, aby se mohl stát aktivním zaměstnancem, 
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podnikatelem, případně zaměstnavatelem. Absolventi se budou schopni adaptovat na měnící se 

životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly a přispívat k vytvoření dobrých 

mezilidských vztahů. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí:  

Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve 

vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný. Je nutné, aby dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, 

respektovali práva a osobnost jiných lidí, vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování 

demokratických hodnot, uvědomovali si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní 

kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí. Žáci se 

aktivně zajímají o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního 

charakteru. Vzdělání vede žáky k tomu, aby byli hrdi na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho 

minulost i současnost v evropském a světovém kontextu. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání:  

Cílem obsahového okruhu je naučit žáky myslet v ekonomických souvislostech a chovat se 

racionálně v osobním i profesním životě. Žáci získávají základní přehled o tržním systému, jsou 

vedeni k porozumění obsahu základních ukazatelů úrovně ekonomiky a úlohy státu v tržní 

ekonomice. Žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání ekonomických informací z písemných 

pramenů, z internetu apod., učí se s nimi pracovat a správně je interpretovat. Schopnost aplikovat 

osvojené učivo žáci prokazují při zpracování samostatných prací či projektů na ekonomická témata. 

Získávají přehled o typických podnikových činnostech. Důležité je také naučit žáky efektivně 

hospodařit s finančními prostředky, a to jak v osobním, tak i v profesním životě, a rozumět 

fungování finančního trhu. Žáci se orientují v nabídce bankovních a pojistných produktů, posuzují 

možnosti získání financí z vlastních a cizích zdrojů apod. Ve výuce jsou vedeni k samostatnému 

vyhledávání a zpracování informací, např. při komunikaci s bankou pomocí přímého bankovnictví. 

Samostatně provádějí potřebné výpočty (např. daní, úroků apod.) a učí se je správně interpretovat.  

Matematické kompetence:  

Samostatné řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů, tzn., že absolventi budou 

schopni porozumět úkolu a určit jádro problému, navrhnout způsob řešení a vyhodnotit správnost 

zvoleného postupu, při řešení problémů uplatňovat různé metody myšlení (logické, matematické). 

Digitální kompetence:  

Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních 

technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při 

řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou 

a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. 
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Přínos předmětu se projevuje v průřezových tématech: 

Občan v demokratické společnosti:  

Žáci budou vedeni k vhodné míře sebevědomí a schopnosti morálního úsudku, ke hledání 

kompromisů mezi osobní svobodou a sociální odpovědností, ke schopnosti odolávat manipulaci, 

k orientaci v masových médiích (kriticky hodnotit) a k uvážlivému přemýšlení o materiálních 

a duchovních hodnotách.  

Člověk a životní prostředí:  

Žáci chápou význam životního prostředí pro člověka a jednají v duchu udržitelného rozvoje 

a odpovědnosti jedince za ochranu životního prostředí. Žáci budou vedení k poznávání světa 

a k jeho lepšímu porozumění, k úctě k živé a neživé přírodě a k hospodárnému jednání, které souvisí 

s ekologickými požadavky.  

Člověk a svět práce:  

Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro 

život. Žáci jsou motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře. Vzdělání směřuje žáky 

k tomu, aby se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potenciálními zaměstnavateli, 

formulovali svá očekávání a své priority.  

Člověk a digitální svět: 

V rámci všech probíraných kapitol je podle možností využívána moderní komunikační a informační 

technologie a žák je veden k jejímu aktivnímu používání.  

Mezipředmětové vztahy 

Žák je veden k tomu, aby se vyjadřoval spisovně a v souladu s jazykovou kulturou svého rodného 

jazyka. Žák je veden k tomu, aby samostatně prováděl potřebné výpočty (např. daní, úroků apod.) 

a byl schopen je správně interpretovat.  
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Rozpis učiva a realizace kompetencí: 

3.ročník       1 hodina týdně; celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

− na příkladech z běžného života 
aplikuje základní pojmy 
ekonomiky;  

− na příkladu popíše fungování 
tržního mechanizmu;  

− posoudí vliv ceny na nabídku 
a poptávku;  

− vyjádří formou grafu určení 
rovnovážné ceny; 

Základní pojmy ekonomiky  

− pojem lidských potřeb, hrubý 
domácí produkt  

− uspokojování potřeb, statky, 
služby  

− životní úroveň, udržitelný rozvoj, 
ochrana ŽP 

− výrobní faktory - práce, přírodní 
zdroje, kapitál, informace  

− hospodářský proces - výroba, 
rozdělování  

− a přerozdělování, směna, 
spotřeba  

− zákon poptávky a nabídky, tržní 
subjekty, nabídka, poptávka, 
zboží, cena  

 

9 

− rozlišuje různé formy podnikání 
a vysvětlí jejich hlavní znaky;   

− vytvoří jednoduchý podnikatelský 
záměr a zakladatelský rozpočet;   

− na příkladu vysvětlí základní 
povinnosti podnikatele vůči státu;  

− stanoví cenu jako součet nákladů, 
zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena 
liší podle zákazníků, místa 
a období;   

− rozliší jednotlivé druhy nákladů 
a výnosů;  

− vypočítá výsledek hospodaření;   

− vypočítá čistou mzdu;   

− vysvětlí zásady daňové evidence;  

− rozliší oběžný a dlouhodobý 
majetek;  

Podnikání, podnik a majetek podniku 

− podnikání podle živnostenského 
zákona a zákona o obchodních 
korporacích   

− podnikatelský záměr   

− zakladatelský rozpočet   

− povinnosti podnikatele   

− náklady, výnosy, zisk/ztráta   

− mzda časová a úkolová a jejich 
výpočet   

− zásady daňové evidence  

− členění dlouhodobého majetku  

− koloběh oběžného majetku  

− odpisy, odpisové metody  

− kalkulace ceny výrobku 

− finanční výkazy – rozvaha, výkaz 
zisků a ztrát  

13 
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− rozpozná základní druhy 
odpisových metod,  

− provádí základní výpočty odpisů;  

− stanoví cenu jako součást 
nákladů, zisku a DPH; 

− vysvětlí a rozlišuje jednotlivé 
druhy rozvah; 

− formuláři zisků a ztrát ve 
zkráceném rozsahu 

− vysvětlí, co je marketingová 
strategie;   

− zpracuje jednoduchý průzkum 
trhu;   

− na příkladu ukáže použití nástrojů 
marketingu v oboru; 

Marketing 

− podstata marketingu   

− průzkum trhu   

− produkt, cena, distribuce, 
propagace 

 

3 

− vysvětlí úlohu státního rozpočtu 
v národním hospodářství;   

− charakterizuje jednotlivé daně 
a vysvětlí jejich význam pro stát;   

− provede jednoduchý výpočet 
daní;  

− vyhotoví daňové přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob;   

− provede jednoduchý výpočet 
zdravotního a sociálního 
pojištění;   

− vyhotoví a zkontroluje daňový 
doklad. 

 

Daně   

− státní rozpočet   

− daně a daňová soustava   

− výpočet daní   

− přiznání k dani   

− zdravotní pojištění   

− sociální pojištění   

− daňové a účetní doklady 
 

5 

4.ročník       2 hodiny týdně; celkem 58 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky Min. 
počet 
hodin 

− objasní příčiny a druhy 
nezaměstnanosti, vyhledá 
informace o nabídkách 
zaměstnání, rozlišuje je a reaguje 
na ně;  

− prezentuje se potenciálnímu 
zaměstnavateli;  

− charakterizuje náležitosti 
pracovní smlouvy a sestaví ji;  

1. Pracovní síla  

− −  současné trendy ve struktuře 
pracovních sil  

− −  vypracování životopisu, 
výběrové řízení  

− −  pracovní právo, Zákoník práce  

− −  pracovní poměr  

− −  nezaměstnanost, dávky 
v nezaměstnanosti 

17 
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− odliší pracovní smlouvu od 
dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr z hlediska 
odměny, pojištění, daně;  

− orientuje se v právech 
a povinnostech zaměstnance 
a zaměstnavatele; 

 

− orientuje se v platebním styku 
a smění peníze podle kurzovního 
lístku;   

− vysvětlí, co jsou kreditní a debetní 
karty a jejich klady a zápory;   

− vysvětlí způsoby stanovení 
úrokových sazeb a rozdíl mezi 
úrokovou sazbou a  RPSN 
a vyhledá aktuální výši úrokových 
sazeb na trhu;   

− orientuje se v produktech 
pojišťovacího trhu a vybere 
nejvýhodnější pojistný produkt 
s ohledem na své potřeby;   

− vysvětlí podstatu inflace a její 
důsledky na finanční situaci 
obyvatel a na příkladu ukáže jak 
se bránit jejím nepříznivým 
důsledkům;   

− charakterizuje jednotlivé druhy 
úvěrů a jejich zajištění;  

− rozliší pravidelné a nepravidelné 
příjmy a výdaje, sestaví rozpočet 
domácnosti; 

Finanční vzdělávání    

− peníze, hotovostní 
a bezhotovostní platební styk   

− úroková míra, RPSN   

− pojištění, pojistné produkty  

− inflace 

− úvěrové produkty 

− rozpočet domácnosti, 
zodpovědné  

− hospodaření rodiny 
 

17 

− charakterizuje hospodářskou 
politiku státu, její cíle a nástroje  

− vysvětlí způsoby zjištění HDP 
a jeho nominální a reálnou 
hodnotu  

− orientuje se v příjmech a výdajích 
státního rozpočtu  

− charakterizuje funkci centrální 
banky a její působení 
v ekonomice  

Národní hospodářství a EU 

− hospodářská politika státu  

− cíle a nástroje hospodářské 
politiky  

− ukazatele národního 
hospodářství  

− fiskální politika  

− monetární politika  

− vnější obchodní a měnová 
politika  

17 
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− odhadne vlivy opatření na 
ekonomiku 

− charakterizuje vztah mezi 
nominálními a reálnými příjmy  

− vysvětlí typy nezaměstnanosti 
a její důsledky pro ekonomiku  

− charakterizuje typy inflace 
a vysvětlí možnosti jejího zjištění 
a její důsledky pro ekonomiku   

− charakterizuje na příkladech 
jednotlivé fáze hospodářské cyklu 

− chápe důvody mezinárodního 
obchodu  

− posoudí význam společného trhu 
EU 

− důchodová politika  

− hospodářský cyklus  

− charakteristika EU  

− zahraniční obchod  
 

− vysvětlí tři úrovně managementu;   

− popíše základní zásady řízení;    

− zhodnotí využití motivačních 
nástrojů v oboru. 

Management 

− dělení managementu 

− funkce managementu 

− plánování, organizování, vedení, 
kontrolování 

4 
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7.8 Hardware 

obor vzdělání: Informační technologie 

forma vzdělávání: denní studium 

počet vyučovacích hodin na studium: 5/165 

platnost: od 1. 9.2022 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

Vyučovací předmět Hardware je základním předmětem vzdělání, jehož prostřednictvím se žáci 

seznamují s technickým vybavením počítačů. Předmět je koncipován tak, aby se žáci seznámili 

s hardwarovým vybavením všech druhů počítačů a jejich příslušenstvím, bez ohledu na předchozí 

znalosti z této oblasti. Cílem předmětu je naučit žáky orientovat se v technické stránce jednotlivých 

komponent počítačů a všech dalších zařízení, které jsou v této oblasti využívány. Žák bude schopen 

vysvětlit a orientovat se ve stávajícím stavu technického vybavení počítačů a s ohledem na velmi 

rychlý vývoj v této oblasti bude umět vyhledávat nejnovější informace, kterými si bude doplňovat 

vědomosti získané studiem. Tyto informace bude získávat především na internetu, ale i studiem 

odborných časopisů. Žák bude schopen prakticky s použitím dílčích komponent sestavit počítač, 

vybavit ho základním softwarem a uvést ho do chodu. Také bude prakticky umět přidávat nebo 

odebírat jednotlivé komponenty počítače a diagnostikovat základní poruchy. 

Charakteristika učiva 

Předmět Hardware je členěn do celků, které v dané posloupnosti představují obsahově a logicky 

uspořádaný systém. Uvedený předmět rovněž přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu pochopení 

potřebných znalostí celé informační techniky. Po celou dobu studia je kladen velký důraz na 

samostatnost při studiu, aby se žáci průběžně seznamovali s nejnovějšími poznatky z této oblasti. 

Pro rozvoj těchto schopností budou žáci vypracovávat odborné prezentace na dané téma. 

Úvod do studia tvoří tematický celek, ve kterém se žáci seznámí se základními HW součástmi 

počítače. Pochopí principy konstrukce, jakým způsobem jsou jednotlivé součásti propojeny. Budou 

rozumět vhodné skladbě počítače pro různě náročné úkony prováděné na počítačích. Samostatnou 

kapitolu tvoří zobrazovací jednotky s důrazem na ergonomii, ekologii a úsporu elektrické energie. 

Ve všech probíraných oddílech budou žáci prezentovat aktuální stav probírané počítačové techniky 

na samostatně vypracovaných elektronických prezentacích.   

Ve druhém ročníku znalosti pak budou rozšířeny o poměrně široký záběr učiva, které se zabývá 

periferním zařízením počítačů, kde se žáci seznámí s technickou stránkou klávesnic, polohovacích 

zařízení, tiskáren, skenerů a dalších komponent. V další kapitole se žáci především prakticky seznámí 
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s montáží, demontáží a údržbou osobního počítače. Dále budou schopni naistalovat základní 

software a přidávat další komponenty. Všechny uvedené kapitoly budou doplňovány samostatnými 

prezentacemi v elektronické podobě. 

Pojetí výuky 

Při výuce je kladen větší důraz na logické porozumění probíraného tématu s významným podílem 

procvičování příkladů a řešením praktických úloh na skutečných počítačích. Velký podíl výuky 

zaujímá samostatná práce žáků pod odborným vedením vyučujícího, která může být i týmová. 

Významným prvkem efektivní práce při vzdělávání je samostatné řešení domácích prací 

a procvičování, kde si žáci ověřují správné pochopení probírané látky a upevňují získané dovednosti 

a znalosti. Při výuce je rovněž užíváno vhodných pomůcek – Internetu, literatury, případně počítačů 

s vhodným softwarovým vybavením. 

Žáci se zapojují do skupinové práce s efektivní výměnou názorů a poznatků. Vyučující při výuce plně 

využívá vhodných didaktických pomůcek a zajišťuje pro své žáky exkurze týkající se probírané látky. 

Všichni také využívají vhodné výpočetní techniky nejen pro výuku samotnou, ale i pro řešení 

praktických úloh a pro názorné předvedení a vysvětlení potřebných teoretických vědomostí nutných 

pro zvládnutí dané látky. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem. Hodnocení probíhá formou testování, 

ústního zkoušení se zapojením celé studijní skupiny, písemných prací (vždy za daný tematický celek), 

individuálního zkoušení (každý žák je minimálně jednou ústně zkoušen v jednom klasifikačním 

období). Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných příkladů. Zvláštní 

důraz je kladen na hodnocení samostatných prezentací. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Předmět Hardware se podílí zejména na rozvoji kompetencí: 

− k učení - žák je veden k samostatnosti v učení, k rozvoji schopnosti vyhodnotit dosažené cíle 
v učení a volit vhodné způsoby učení; učí se pracovat s textovým, obrazovým i zvukovým 
studijním materiálem a vyhledávat vhodné zdroje k učení 

− k řešení problémů - zpracování elektronické prezentace na dané téma. Dovednost analyzovat 
zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení úkolu, navrhnout řešení (pomůcky, literaturu, 
metody, techniky). 

− komunikativních - žák formuluje myšlenky srozumitelně a správně i v písemné podobě, 
zpracovává texty, informace z médií (odborné časopisy, internet). Řeší formálně správně veškeré 
úlohy týkající se hardwarového vybavení počítačů a je schopen se v této oblasti dále vzdělávat 
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− personálních a sociálních - žák přijímá hodnocení svých výsledků. žák pracuje ve skupině na řešení 
zadaného úkolu získává potřebné informace a navrhuje postup řešení. Zvažuje návrhy ostatních 
ve skupině 

− občanské a kulturní povědomí - žák uznává hodnoty a postoje podstatné pro život 
v demokratické společnosti a dodržuje je 

− k pracovnímu uplatnění a podnikání - žák se seznamuje s možnostmi uplatnění v oblasti 
informačních technologií, uvědomuje si nutnost celoživotního vzdělávání 

− matematických - žák aplikuje poznatky z matematiky, používá logické myšlení 

− digitálních - žák získává informace z otevřených zdrojů (informační servery, tutoriály, odborné 
dokumentace) a používá počítačové aplikace při zpracovávání zadaných úkolů 

Přínos předmětu Hardware se projevuje v průřezových tématech: 

− občan v demokratické společnosti - žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků 

a získaných schopností a dovedností měl vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti. 

− člověk a životní prostředí - žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných 

schopností a dovedností měl vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti. 

− člověk a svět práce - žák efektivně využívá nabyté informace na trhu práce, naučí se určité míře 
sebekritiky a umí posoudit a vhodně nabídnout své schopnosti za odpovídající odměnu 

− člověk a digitální svět – žák využívá internet (informační a vzdělávací servery), zná využití aplikací 

při samostatné práci (prezentační programy, textové a tabulkové editory, simulační programy). 

Mezipředmětové vztahy 

− v předmětu Hardware jsou v průběhu celého učiva využívány poznatky z následujících předmětů: 

Základy přírodních věd, Matematika, Počítačové systémy, Aplikační software 
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Rozpis učiva a realizace kompetencí: 

1. ročník       3 hodiny týdně; celkem 99 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

− vysvětlí základní úkoly a povinnosti 
organizace při zajišťování BOZP;  

− zdůvodní úlohu státního 
odborného dozoru nad bezpečností 
práce;  

− dodržuje ustanovení týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární prevence;  

− definuje základní bezpečnostní 
požadavky při práci se stroji 
a zařízeními na pracovišti a dbá na 
jejich dodržování;  

− při obsluze, běžné údržbě a čištění 
strojů a zařízení postupuje 
v souladu s předpisy a pracovními 
postupy;  

− vyjmenuje příklady bezpečnostních 
rizik, event. nejčastější příčiny 
úrazů a jejich prevenci;  

− poskytne první pomoc při úrazu na 
pracovišti;  

− popíše povinnosti pracovníka 
i zaměstnavatele v případě 
pracovního úrazu;  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena práce, požární prevence  

− řízení bezpečnosti práce 
v podmínkách organizace a na 
pracovišti  

− pracovněprávní problematika BOZP  

− bezpečnost technických zařízení  
 

10 

− rozpozná základní komponenty 
počítače a jejich vlastnosti;  

− porovná komponenty nebo 
počítačové sestavy podle jejich 
parametrů;  

− navrhne a sestaví počítač podle 
požadovaných parametrů;  

− provede diagnostiku;  

− orientuje se v provedeních 
počítačových skříní, zdrojů 

Základní součásti počítačů 

− Počítačová skříň 

− Zdroj 

− Základní deska, BIOS, sběrnice 

− Procesor 

− Operační paměť 

− Pevný disk, RAID – SSD, DVD, Cache 

− Grafická karta, SLI, CrossFire 

− Optická mechanika 

30 
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− ovládá všechny parametry a funkce 
základní desky, BIOS 

− zná všechny typy procesorů, jejich 
použití v praxi 

− umí popsat druhy operačních 
pamětí včetně jejich vlastností  

− zná druhy pevných disků, jejich 
parametry, možnosti RAID 

− orientuje se nabídce grafických 
karet, umí porovnat její parametry 
a spojit více karet v jednom 
systému 

− rozumí všem typům optických 
mechanik, vlastnostem 

− užívá základní pojmy z oblasti 
zobrazovacích jednotek PC 

− určí základní parametry 
používaných monitorů v počítačové 
technice z hlediska zobrazení, 
ergonomických požadavků 
i spotřeby elektrické energie 

− orientuje se v hardwarovém 
vybavení počítačů pro grafický 
převod dat 

Zobrazovací jednotky 

− Základní pojmy zobrazování bodů 
v počítačové technice 

− Displeje, principy, jejich rozdělení 
a použití 

− CRT obrazovky 

− LCD displeje 

− Plazmové obrazovky 

− Dotykové displeje 

15 

2. ročník       2 hodiny týdně; celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

− rozpozná základní periferní zařízení 
počítače, jejich vlastnosti;  

− porovná periferní zařízení podle 
jejich parametrů;  

− vybere, připojí, nainstaluje periferní 
zařízení vhodných parametrů;  

− zajistí provoz a odstraní drobné 
závady periferních zařízení.;  

− pojmenuje rizika HW zařízení;  

− užívá základní pojmy z oblasti 
periferních zařízení PC 

Periferní zařízení 

− Klávesnice 

− Myš a polohovací zařízení 

− Tiskárny 

− Skenery 

− Mikrofon 

− Sluchátka 

− Repro soustavy 

− Snímače čárového kódu 

20 
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− zná základní principy, použití 
a parametry periferních zařízení 

− umí z otevřených zdrojů vyhledat 
nebo porovnat příslušné 
hardwarové zařízení z hlediska jeho 
parametrů, praktického použití 
i ergonomických požadavků 

− orientuje se v principech 
zobrazování textu pomocí 
elektronického inkoustu a papíru 

− pomocí otevřených zdrojů se 
orientuje v současné nabídce 
uvedených zařízení na trhu  

− užívá základní pojmy z problematiky 
přenosu dat technologii Bluetooth 
na krátké vzdálenosti včetně jeho 
užití, výhod a nevýhod 

Další hardware a technologie 

− Notebook 

− Tablet 

− Mobilní telefon 

− Čtečky knih 

− Základy technologie Bluetooth 

− Netradiční hardware 

10 

− užívá pojmy týkající se údržby, 
demontáže a montáže PC 

− umí prakticky provést základní 
údržbu hardwaru i softwaru 
počítače 

− zná stavbu a konstrukci běžného 
typu PC 

− umí provést praktickou demontáž 
a zpětnou montáž počítače 
a nastavení jeho základních 
parametrů včetně instalace 
operačního systému 

Demontáž, montáž a údržba PC 

− Demontáž PC 

− Čistění a údržba PC 

− Montáž PC z jednotlivých 
komponent 

− Přidávání dalších komponent PC 

− Instalace základního softwaru 
a základní nastavení PC 

10 

 

− vysvětlí principy činností HW 
prostředků pro nastavení 
kybernetické bezpečnosti;  

− uvede příklady použití  

 
Technické prostředky pro nastavení 

kybernetické bezpečnosti  

4 
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7.9 Aplikační software 

obor vzdělání: Informační technologie 

forma vzdělání: denní studium 

počet vyučovacích hodin na studium: 8/256 

platnost: od 1. 9. 2022 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

V předmětu programové vybavení se studenti seznámí s aplikacemi, které nejsou náplní ostatních 

odborných předmětů a jsou důležité pro jejich další profesní život. Obsahem předmětu je práce 

v aplikacích různých softwarových firem a různého účelu. Studenti se tak seznámí s celou šíří 

aplikačního software, a získají přehled o možnostech a systému práce těchto programů. Hlavním 

cílem je získání znalostí a dovedností ve všech základních aplikacích.  

Charakteristika učiva 

Znalost aplikací kancelářských balíků je v současné době považováno za základ vzdělanosti v oboru 

Informačních technologií pro všechny absolventy oborů s maturitou. Studenti poznají a naučí se 

definovat základní editační celky jednotlivých aplikací a efektivně s nimi pracovat. Pochopí 

provázanost aplikací s operačním systémem a výhody, které z této vazby vyplývají pro uživatele. 

Naučí se nacházet souvislost v používání systémových funkcí a aplikovat je při řešení nových 

problémů v tomto prostředí. Poznají aplikace stejného zaměření různých softwarových firem, aby 

byli schopni porovnat jejich výhody a nevýhody a sami si v budoucnu zvolili takové aplikace, které 

budou vyhovovat jejich osobním potřebám při zpracovávání pracovních úkolů.  

Závěr studia je věnován souhrnného opakování používání všech probíraných aplikací a to formou 

zpracovávání větších projektů, které mohou být zadávány, jak pro jednotlivce, tak pro pracovní týmy. 

Tím si studenti zopakují vše, co jim měl předmět přinést a uvědomí se vztahy mezi jednotlivými 

aplikacemi a rozdílnost pracovních postupů v jednotlivých prostředích.  

Pojetí výuky 

Výuka je ve všech hodinách vedena v odborných učebnách, v dělených skupinách, kde má každý 

student svou pracovní stanici. Hodiny se dělí na výkladovou část, kdy učitel seznámí studenty 

s novou látkou a společně si probírané učivo vyzkoušejí na praktickém příkladu. V další, obvykle delší 

části hodiny, pracují studenti samostatně a procvičují probíranou látku na dalších příkladech. Při 

řešení problémů mohou používat teoretickou část elektronické učebnice, konzultovat své problémy 

se spolužáky nebo s vyučujícím. Příklady jsou koncipovány tak, aby si studenti mohli ověřit, jestli 

probíranou látku skutečně pochopili, a přímo v hodině konzultovat nejasnosti s učitelem. Tato 



 

 

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

www.nosch.cz     ·     skola@nosch.cz     ·     +420 603 219 193 

 

 - 122 - 

forma výuky umožňuje učiteli individuální přístup ke studentům, posiluje sociální vazby mezi 

studenty a má dobré studijní výsledky. Procvičovací příklady jsou vytvářeny tak, aby studenti nejen 

zvládali nové učivo, ale současně procvičovali i učivo staré a naučili se nacházet souvislosti mezi 

jednotlivými objekty i komponentami v rámci jednoho objektu. Součástí výuky je kladen důraz na 

získání dovedností psaní na klávesnici všemi deseti, neboť efektivní zvládnutí práce na klávesnici je 

klíčovou dovedností pracovníka IT. 

Je kladen také velký důraz na samostatnou práci studentů a samostudium při řešení příkladů 

s využitím nápovědy k programu a dalších informací přístupných na internetu. V hodinách je 

podporována spolupráce mezi studenty, kladen důraz na přesné provedení zadání, splnění termínu 

ukončení práce. Složitější část výuky je vedena řešením příkladu učitelem a následným 

procvičováním naučeného s prvky samostudia při řešení jednodušších problémů zadaného příkladu. 

Protože odborné tutoriály jsou převážně v angličtině, je požadováno porozumění popisu sledu 

operací v tomto jazyce a porozumění nápovědě. Obě dovednosti se procvičují kontinuálně 

s praktickými. 

Hodnocení studenta 

Ve všech případech jsou hodnocena vypracování zadání v elektronické podobě. Hodnocení je 

prováděno tak, aby bylo zřejmé, čím bylo výsledné ohodnocení ovlivněno, jaké nedostatky a chyby 

se do výsledného hodnocení promítly.  Při veřejných prezentacích se k hodnocení učitele přidává 

i hodnocení spolužáků, čímž se procvičuje přijímání kritiky, reakce na kritiku okolí, trénuje se 

obhajoba vlastních názorů a postojů a hodnocení názorů jiných lidí. V neposlední řadě se 

zdokonaluje sebehodnocení studenta.  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence 

− k učení - rozvoj základních znalosti a dovednosti, které bude student potřebovat v technické 
praxi; vést studenty k vyhledávání informací, posuzování jejich hodnověrnosti, k práci s těmito 
informacemi 

− k řešení problémů - využívá student hlavně základní znalosti a dovednosti, které bude potřebovat 
k řešení problémů,  učitel podněcuje studenty k využívání informačních a komunikačních 
prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci, je veden k určení jádra problému, 
navrhuje způsob řešení, pracuje v týmu. 

− personálních a sociálních - použití metod týmové spolupráce a kooperace (např. při tvorbě 
mediálních sdělení, webových stránek, internetového časopisu) 

− občanské a kulturní povědomí -  k zamyšlení nad možným zneužitím počítačů a informačních 
technologií, dodržuje odbornou terminologii, obhajuje své návrhy v diskusi. 
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− k pracovnímu uplatnění a podnikání - zpracováváním zadání a spolupráci s učitelem při řešení 
problémů se stává odborníkem v dané oblasti a velmi intenzivně se připravuje na svůj profesní 
život 

− matematických - navozovat situace, ve kterých si žáci mohou prokázat znalosti a praktické 
dovednosti z oblasti informačních technologií, formuluje své myšlenky srozumitelně, vytváří 
grafy a tabulky. 

− digitálních - motivovat žáky k samostatnému ověřování si svých znalostí a dovedností z oblasti 
informačních technologií 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí 

Efektivní využívání zdrojů výpočetní techniky, přiměřené nároky na hardwarové zařízení 

a produktivní pracovní činnost bez zbytečných prodlení a zbytečné zdlouhavých řešení problémů je 

základem pro šetření surovinami i energií. Další nezanedbatelný aspekt dobře a efektivně 

provedené práce je osobní spokojenost, přiměřená sebedůvěra a dostatek času pro relaxaci a rozvoj 

osobnosti v jiných než odborných směrech. To vše je důležitá součást duševní hygieny, která je 

v dnešní uspěchané době velmi důležitá. 

Člověk a svět práce 

Nabytí odborných znalostí a dovedností, sebedůvěra při řešení pracovních problémů, 

solidarita s ostatními členy pracovního kolektivu, schopnost stále zvyšovat své odborné znalosti, to 

vše usnadní absolventovi uplatnění na trhu práce a dělá z něj žádaného pracovníka pracovních 

kolektivů. 

Mezipředmětové vztahy 

Předmět aplikační software je úzce provázán se všemi odbornými předměty (webové aplikace, 

programování, databáze, počítačové systémy atd.). Z oblasti matematického vzdělávání čerpá 

v technickém kreslení a 3D modelování. Z oblasti jazykového vzdělání se uplatní aktivní znalost 

odborné angličtiny. 
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Rozpis učiva a realizace kompetencí 

1. ročník       2 hodiny týdně; celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematický okruh  

Min 
počet 
hodin 

− vybere, nainstaluje, nakonfiguruje 
a zaktualizuje software podle 
požadavků a potřeb 

Výběr a instalace softwaru  

− druhy SW, shareware, freeware  
− autorská práva 

2  

− nakonfiguruje komunikační 
software podle požadavků 
a potřeb;  

− nastaví účty pro komunikaci;  

− používá filtrování a organizování 
zpráv;  

− archivuje a obnovuje data; 

− nastaví komunikační software;  

− používá bezpečné zásady 
elektronické komunikace; 

− rozpozná zprávy se závadným 
obsahem (SPAM, hoax, Scam, 
phishing); 

− užívá elektronický podpis; 

Komunikační software 

− druhy komunikačního softwaru 

− e-mailový klient 

− nastavení e-mailového klienta 

− seznámení s prostředím e-
mailového klienta 

− SPAM, hoax, Scam, phishing 
− elektronický podpis 

3  

− nastavuje automatické zálohování; 

− exportuje data pro dlouhodobou 
archivaci; 

− komprimuje zálohovaná data a volí 
vhodné formáty; 

Archivace a zálohování dat 

− zálohování 

− archivace 
− komprimace dat 

2 

− ovládá orientaci na klávesnici 
a píše všemi deseti 

Psaní na klávesnici všemi deseti 
− výuka psaní všemi deseti na 

klávesnici v programu Mount Blue                                      

10 

− orientuje se, ovládá práci 
s jednotlivými sekcemi Microsoft 
365 

− komunikuje prostřednictvím 
Outlook a Teams 

Balíček Microsoft 365 

− Outlook 

− Teams 

− Forms 

− Word, 

8 
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− zpracovává průzkumy, kvízy, testy 
a hlasování ve Forms 

− vytváří prezentace pomocí 
PowerPoint 

− Excel 
− PowerPoint 

− orientuje se, ovládá práci 
s balíčkem Adobe 

Balíček Adobe 4 

− chápe pojmy slovo, věta odstavec, 
stránka, dokument 

− umí vymezit pojem formátování 
písma 

− efektivně používá všechny funkce 
formátování písma 

− definuje pojem odstavec pro 
praktické použití 

− efektivně používá všechny funkce 
formátování odstavce 

− správně používá a formátuje 
odrážky s číslování 

− chápe pojem víceúrovňové 
číslování a účelně jej používá 

− vkládá obrázky do textu a v tomto 
prostředí je dále upravuje nástroji 
textového editoru 

− složitější úpravy obrázků provádí 
v aplikaci na zpracování grafických 
formátů 

− umí vytvořit, vyplnit a editovat 
tabulku 

− zná možné vzájemné vztahy 
tabulky, textu a obrázku a umí je 
aplikovat v praxi 

− zná a chápe nástroje tisku a umí je 
v praxi používat   

Software pro zpracování textu 

− MS Word 

− Google Docs 

− Formát písma a odstavce 

− Odrážky a číslování 

− Obrázky 

− Tabulky 
− Náhled a tisk 

8 

− vytvoří prezentaci pomocí 
odpovídajícího softwaru;  

− vytvoří šablonu;  

− použije multimediální objekty; 

− pracuje s ovládacími prvky;  

Prezentační software 

− tvorba prezentace 
− prezentace a obhajoba své práce 

před třídou 

5 
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− nastaví parametry běhu 
prezentace (např. časování, 
ovládání); 

− vytvoří a upraví rastrovou grafiku; 

− vytvoří grafické návrhy; 

− rozlišuje grafické formáty, jejich 
vlastnosti a použití; 

− volí vhodné grafické formáty 
s ohledem na použití a další 
zpracování 

Rastrová grafika 

− Adobe Photoshop 

− tvorba vlastního grafického návrhu 

− úprava fotek 
 

8 

− orientuje se v práci se softwarem 
pro zpracování textu 

− pracuje s kancelářskými balíky 

− volí vhodné pracovní prostředí 

Praktika – realizace praktického 
vyučování  

− spojení aplikací kancelářských 
balíků 

 

10 

2. ročník       2 hodiny týdně; celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematický okruh 
Min. 
počet 
hodin 

− vytvoří šablonu; 

− zautomatizuje zpracování textu; 

− používá hromadné zpracování 
textových dokumentů; 

− rozumí pojmům styl, rozlišuje styl 
na znak, odstavec, tabulku 
a seznam 

− vytvoří nový styl, aplikuje jej 
na existující text 

− edituje existující styly a aktualizuje 
vzhled dokumentu se styly 

− chápe a vysvětlí souvislosti mezi 
styly v textovém prostředí 
a kaskádovými styly webových 
stránek 

− rozumí pojmům šablona, formulář, 
systémová šablona 

− umí je vytvářet a používat 

Software pro zpracování textu 

− MS Word, Google Docs 

− styly – definice, použití 

− šablony – vytvoření, použití 
− hromadná korespondence – 

vizitky, diplomy 

6 
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− spojuje si šablonu normal.dot se 
základním nastavením dokumentu 
a umí tuto souvislost prakticky 
využívat  

− chápe význam zamykání šablon 
a umí jej smysluplně používat 

− zná základní objekty hromadné 
korespondence, vytváří a edituje 
je 

− vytváří nebo exportuje zdroj dat, 
chápe pojem filtru a umí jej 
používat 

− rozumí rozdílu mezi formulářovým 
dopisem a katalogem, s nimi 
spojenou problematiku spojování 
dat do nového dokumentu 

− rozeznává data textová, číselná 
a datová 

− zpracováván data pomocí 
tabulkového procesoru nebo 
matematického softwaru 

− umí formátovat jednotlivé typy dat 

− chápe pojem adresa buňky a její 
význam při vytváření a kopírování 
vzorců 

−  vysvětlí rozdíl mezi běžnými 
a souhrnnými vzorci 

− účelně používá souhrnné vzorce 

− zná specifika formátování buňky 
pro jednotlivé datové typy 
a smysluplně je používá 

− zná pojmy – funkce, parametr 
funkce, výstupní hodnota funkce – 
dokáže najít potřebnou funkci 
a správně zadat její parametry 

− chápe význam grafů, zná jejich typy 
a jejich použití 

− vytvoří graf, umí upravovat 
existující grafy  

− zná a chápe nástroje tisku a umí je 

Software pro zpracování 
strukturovaných dat 

− textová a číselná data 

− tvorba a kopírování vzorců 

− souhrnné vzorce 

− formát buňky 

− matematické funkce 

− grafy 

− náhled a tisk 

− textové funkce 

− vyhledávací funkce 

− databázové funkce 

− kontingenční tabulky 

− práce s formáty csv a xml 
 

10 
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v praxi používat 

− je seznámen s příklady používání 
textových funkcí, zvláště při 
normalizaci databázových tabulek, 
nebo strukturovaného spojování 
textu 

− používá vyhledávací funkce, 
rozumí jejich parametrům a volí 
nejvhodnější způsob vyhledávání 

− zná podmínky pro použití 
vyhledávacích funkcí 

− rozumí pojmům tabulka dat, 
kritéria, prováděcí pole 

− zná pravidla pro vytváření tabulek 
strukturovaných dat a důsledně je 
aplikuje 

− umí vytvářet kritéria se spojkami 
AND a OR 

− zná souvislosti mezi databázovými 
funkcemi a kontingenční tabulkou 

− rozumí principu kontingenční 
tabulky, umí ji efektivně vytvářet 
a editovat 

− zná možnosti kontingenčních 
tabulek 

− chápe souvislost mezi 
kontingenčním grafem a tabulkou 
jako zdrojem dat pro graf 

− zpracovává data pomocí 
tabulkového procesoru nebo 
matematického softwaru; 

− zorganizuje data; 

− automatizuje zpracování dat; 

− pracuje s formáty csv a xml; 

− definuje pojmy šablona formulář, 
vymezuje společné a rozdílné 
vlastnosti a oblast použití; 

− používá základní prvky formuláře, 
nastavuje jejich vlastnosti, 
rozmisťuje je na formuláři; 

Formuláře  - textový editor 

− textová pole a seznamy 

− zaškrtávací políčka 

− výpočty v tabulkách 

− zamykání šablon 
Formuláře - tabulkový  editor 

4 



 

 

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

www.nosch.cz     ·     skola@nosch.cz     ·     +420 603 219 193 

 

 - 129 - 

− vytváří formuláře tak, aby byly 
uživatelsky přívětivé a jejich obsah 
důsledně splňoval zadání a použití 
formuláře; 

− vkládá do textových polí 
v tabulkách vzorce, pro usnadnění 
práce s formulářem; 

− navrhuje a vytváří vzhled 
a funkčnost formuláře a chrání 
tyto zámkem před nežádoucími 
zásahy uživatele; 

− navrhuje formuláře s výpočty tak, 
aby zadávání dat 
a kontrola výsledků výpočtů bylo 
přehledné; 

− zná ovládací prvky formuláře, 
nastavuje jejich vlastnosti, stanoví 
pravidla pro zachování validity 
vstupních dat; 

− uzamyká formuláře tak, aby 
výpočty a pomocné buňky byly 
před uživatelem formuláře 
chráněny a jejich obsah skryt;; 

− vytváří grafy závislé na vstupních 
datech formuláře    

− buňky jako vstupní pole 

− seznamy 

− skupiny voleb 
− grafy 

− pracuje s rastrovou grafikou 

− umí nakreslit základní grafické 
tvary 

− rozumí pojmům výplň a obrys 
dokáže je definovat 

− zná vlastnosti výplně a obrysu 
objektů a vhodně je používá 

− umí nastavovat a používat barevné 
palety 

− chápe rozdíl mezi kopií, duplikací 
a klonováním objektů, efektivně je 
používá 

− mění rozměry a umístění objektů 
a to jak přibližně, tak s přesným 
udáním hodnot 

Grafický software 
Rastrová grafika – Adobe Photoshop 
Vektorová grafika – Corel Draw, 
Adobe Illustrator 

− základní geometrické tvary 

− výplň a obrys 

− kopie, duplikace, klonování 
objektů 

− transformace objektů 

− zarovnání 

− množinové operace 

− tisk 

− vrstvy  

− křivky 

− převod objektů na křivky, nůž 

20 
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− umí používat zarovnání více 
objektů v rámci jejich množiny, 
nebo k rozhodným bodům stránky 

− chápe množinové operace ve 
vektorové grafice, zejména rozdíly 
mezi ořezáním, sloučením 
a průnikem 

− rozumí pojmům zdrojový a cílový 
objekt a umí tyto prakticky 
používat 

− nakreslené objekty připraví k tisku 
a natiskne 

− zná možnosti a použití rozdělení 
grafického výkresu do vrstev 

− chápe vlastnosti a nastavení vrstev 
a efektivně je používá při vytváření 
a editaci výkresu 

− definuje pojmy křivka, uzlový bod 
křivky, otevřená a uzavřená křivka 

− chápe souvislosti křivky a její 
tečny, princip Beziérových křivek 

− při editaci křivek používá převodu 
objektů na křivky, přidávání 
a odebírání uzlových bodů 
a změnu jejich polohy 

− efektivně užívá nástroje nůž 
a guma při editaci uzavřených 
křivek 

− vytváří efekty na grafických 
objektech intuitivně pomocí 
nástrojů intuitivní efekty 

− zná efekty grafických objektů, 
rozeznává je, chápe jejich použití 
a editaci 

− definuje pojmy vektorová 
a rastrová grafika, rozlišuje obě 
formy, zná základní formáty  

− exportuje vektorové grafické 
objekty do rastrových map a dále 
je upravuje 

− definuje pojmy rozlišení, barevná 

a guma 

− text 

− kontury, stín, obálky, vysunutí, 
přechody  

− export do rastrových formátů 

−  
Řezání grafiky layoutu 

− nakódování grafického návrhu do 
html a css 
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hloubka, komprimace grafického 
formátu 

− zná základní barevné modely, 
jejich princip a použití   

− vytvoří grafické návrhy; 

− rozlišuje grafické formáty, jejich 
vlastnosti a použití; 

− volí vhodné grafické formáty 
s ohledem na použití a další 
zpracování; 

− je schopen nařezat grafiku, 
nakódovat grafický návrh 

− uloží video a audio záznamy do 
datových souborů; 

− rozlišuje mezi formáty a vhodností 
použití audio a video souborů; 

− upraví audio a video soubory 

− zpracuje video tutoriál a umístí na 
YouTube 

Software pro zpracování videa 
a zvuku 

− druhy softwaru pro zpracování 
videa a zvuku 

− audio a video formáty 

− úprava audio a video souborů 
− zpracování tutoriálu 

5 

− používá data vytvořená 
v aplikacích tabulkových procesorů 
a databázových systémů jako zdroj 
dat pro hromadnou korespondenci 

− definuje pojem strukturovaného 
formátu csv, umí jej vytvářet 
v jednotlivých aplikacích a jeho 
pomocí exportovat data 

− převádí data csv do tabulky, kde je 
dále edituje  

− v malém pracovním týmu připraví 
vše potřebné pro pořádání 
kongresu na zadané téma 

− pracuje s audio a video soubory 

− efektivně pracuje s grafickými 
soubory 

Praktika – realizace praktického 
vyučování  

− praktické úlohy  

− práce v malém týmu 
− příprava kongresu na zadané téma 

10 
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3. ročník       2 hodiny týdně; celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematický okruh 

Min. 

počet 

hodin 

− charakterizuje CAD systémy; 

− popíše rozdíly mezi 2D a 3D 
objekty; 

− zná minimální HW a SW požadavky 
pro instalaci systému ProgeCAD; 

− nakreslí výkres jednoduché 
součásti s pomocí konstrukčních 
a editačních příkazů; 

− pracuje s hladinami 

− charakterizuje objemová primitiva 
jako základní geometrické tvary; 

− sestrojí 3D objekt z objemových 
primitiv pomocí boolean operací; 

− sestrojí 3D objekt vysunutím nebo 
rotací 2D objektu; 

− modeluje jednoduché 3D objekty 
a připraví je k tisku 

CAD systémy a jejich vlastnosti 

− Obsluha ProgeCAD 

− Kreslení základních entit 

− Kreslení 2D objektů 

− 3D modelování 

− 3D tisk 
 

20 

− orientuje se a pracuje se 
softwarem pro plánování činnosti; 

− sestavuje efektivní harmonogram 
činnosti; 

− organizuje a sdílí klíčové 
projektové dokumenty; 

− plynule komunikuje a spolupracuje 
s týmovými spolupracovníky; 

− používá pokročilé funkce 
plánovacího softwaru; 

− rozlišuje v možnostech výběru 
plánovacího softwaru; 

− efektivně pracuje s doručenou 
poštou 

− vytváří a pracuje s myšlenkovou 
mapou 

Software pro plánování organizačních 
činnosti  

− Trello 

− Freelo 

− ZeroBox – práce s poštou 

− Myšlenkové mapy a jejich tvorba 
 

6 
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− rozumí metodám řízení projektů 

− chápe rozdíl mezi agilní metodikou 
a waterfall systémem 

− rozumí iteraktivnímu 
a inkrementálnímu způsobu řízení 
vývoje softwaru 

− volí vhodně systém řízení projektů 
podle dané situace a potřeby 

− porovnává jednotlivé systémy 
řízení projektů 

− zná výhody a nevýhody 
jednotlivých systémů 

− čte a rozumí diagramům 

Řízení vývoje aplikací 

− Waterfall x Agile 

− Scrum 
− Ganttův diagram 

4 

− pracuje na zvýšení efektivity práce; 

− plánuje práci; 

− přiděluje priority úkolům; 

− řídí pracovní proces; 

− zvolí vhodnou aplikaci pro metodu 
GTD a efektivně ji využívá k práci; 

Sdílení informací a výměna dat 

− Metoda GTD 

− Rozdělení a priority úkolů 

− Řízení pracovního procesu 
− Aplikace Todoist, Evernote apod. 

 

5 

− sestrojí 3D objekt z objemových 
primitiv pomocí boolean operací 

− sestrojí 3D objekt vysunutím nebo 
rotací 2D objektu 

− posoudí konstrukční postupy při 
sestrojení složitějšího 3D objektu 

− plánuje práci, přiděluje priority 
úkolům, řídí pracovní tým; 

− využívá propojení jednotlivých 
komponent aplikačního softwaru 
při řešení komplexních úloh; 

−  využívá nástroje pro kooperaci 
v týmu a verzování; 

− převede datové soubory do jiných 
formátů s ohledem na následné 
použití; 

− importuje a exportuje data 
v aplikačním softwaru; 

− pracuje s běžnými typy souborů 
(např. PDF, ODF, XML);  

Praktika – realizace praktického 
vyučování  

− tvorba modelů 3D těles podle 
návodu 

− tvorba modelů reálného předmětu 
dle vlastní tvorby 

− práce v týmu 

10 
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4. ročník       2 hodiny týdně; celkem 58 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematický okruh 

Min. 

počet 

hodin 

− ovládá práci ve zvoleném editoru 
pro zpracování textu 

− používá styly, ovládací prvky 
a zamykání šablon pro vytvoření 
elektronického formuláře 

− ovládá klávesnici všemi deseti 
prsty 

Software pro zpracování textu 

− MS Word, Google Docs 

− upevňování znalostí a dovednosti 

6 

− ovládá práci ve zvoleném editoru 
pro zpracování strukturovaných 
dat 

− používá systémové i vlastní funkce 
při vytváření elektronického 
formuláře 

Software pro zpracování 
strukturovaných dat  

− MS Excel, Google Docs 

− upevňování znalostí a dovedností 

6 

− ovládá práci v grafických 
programech 

− převádí rastrovou grafiku na 
vektorovou 

− rozumí řezání grafiky layoutu 

Grafický software 

− rastrová grafika 

− vektorová grafika 

− upevňování dovedností 

6 

− zvolí vhodný software pro 
zpracování videa a zvuku 

− zpracuje video tutoriál a umístí na 
YouTube 

Software pro zpracování videa 
a zvuku 

− zpracování videotutoriálu 

− upevňování znalostí a dovedností  

5 

− poskytuje odbornou pomoc 
ostatním uživatelům aplikačního 
softwaru; 

− spravuje hlášení závady a používá 
bug tracking a issue management 
software; 

Poskytování uživatelské podpory 

− nastavení uživatelské podpory 

− základní praktiky fungujícího 
helpdesku 

− úrovně uživatelské podpory 

− bug tracking systém 

− issue management software 

− Jira 

4 
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− používá styly, ovládací prvky 
a zamykání šablon pro vytvoření 
elektronického formuláře 

−  používá systémové i vlastní funkce 
při vytváření elektronického 
formuláře 

− převede návrh loga do vektorové 
grafiky 

−  vytvoří model použitelný 
v počítačové hře 

− vytvoří vizitky, prezenční listiny 
a ostatní dokumenty požadované 
„pořadatelem  akce“ 

Projekty k maturitě – realizace 
praktického vyučování (10 hodin) 

− Formulář ve Wordu 

− Formulář v Excelu 

− Vektorizace loga 

− Tvorba modelu do počítačové hry 

− Příprava IT konference  

10 
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7.10 Databáze 

obor vzdělání:  Informační technologie 

forma vzdělávání:  denní studium 

počet vyučovacích hodin na studium:  6/198 

platnost:  od 1. 9. 2022 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

Výuka předmětu Databáze směřuje k pochopení základů databázových systémů, které jsou pro žáky 

součástí jejich odborného vzdělání a jsou předpokladem jak pro uplatnění v praxi, tak i k dalšímu 

studiu na vysokých školách. Předmět Databáze formuje logické a systémové myšlení, rozvíjí 

schopnosti a dovednosti žáků při práci s větším objemem dat. Učí žáky klást si otázky o okolním světě 

a získávat základní fakta o prostředí databází. Učí žáky respektovat význam ochrany osobních údajů 

a odlišného přístupu k nim. 

Cílem je především naučit žáky využívat získané poznatky v profesním i běžném životě. Vedle podílu 

výuky na formování logického myšlení rozvíjí výuka předmětu Databáze schopnosti a dovednosti 

žáků pro práci v terénu, pro vytváření nástrojů k získávání informací (ankety, dotazníky) a jejich 

dalšímu zpracování. 

Vzdělání v předmětu Databáze směřuje k tomu, aby žák: 

− uměl využít získaných poznatků a dovedností v praktickém životě; 

− rozlišoval realitu databázových systémů od simulačního modelu; 

− získal základní představy o struktuře databází a souvisejících základních pojmů – klíč, 

redundance, relace apod.; 

− správně používal odbornou terminologii; 

− uměl aktivně používat dotazovací jazyk; 

− logicky uvažoval, analyzoval a řešil jednoduché problémy; 

− uměl provádět testy, pozorování, uměl shromažďovat a vyhodnocovat údaje; 

− chápal přínos praktického použití relačních databází k zabezpečení přístupu k datům; 

− porozuměl postavení člověka v přírodě a uměl zdůvodnit nezbytnost dalšího vývoje.  

Charakteristika učiva 

Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu dvou týdenních hodin v prvním, druhém 

a třetím ročníku. 



 

 

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

www.nosch.cz     ·     skola@nosch.cz     ·     +420 603 219 193 

 

 - 137 - 

Učivo je členěno do celků, které v dané posloupnosti představují obsahově a logicky uspořádaný 

systém. Učivo obsahuje úvodní obecné poznatky o významu pojmu informace, jejich získávání, 

třídění a následnému zpracování. Další částí učiva je teorie databázových systémů, modelování 

databází a tvorba databází pomocí jazyka SQL, tvorba databázových aplikací v prostředí relačního 

databázového systému, práce s daty použitím jazyka SQL. 

Vzdělání v předmětu Databáze směřuje k tomu, aby žák využil získané poznatky a dovednosti 

v praktickém životě, získal představu o struktuře databází a správně používal odbornou terminologii 

základních pojmů jako je primární, cizí klíč, redundance, relace, datové typy apod. 

Žáci získají schopnost pracovat ve skupině, naučí se prosazovat vlastní názory, ale také umění 

přijmout myšlenky ostatních. Důležité je také posílení pozitivních rysů žákovy osobnosti jako 

pracovitosti, přesnosti, odpovědnosti za své jednání a v neposlední řadě schopnosti překonávat 

překážky. 

Pojetí výuky 

Výuka je ve všech hodinách vedena v odborných učebnách, v dělených skupinách, kde má každý 

student svou pracovní stanici. V prvním ročníku výuky se většina hodiny dělí na výkladovou část, kdy 

učitel seznámí studenty s novou látkou a společně si probírané učivo vyzkoušejí na praktickém 

příkladu. V další, obvykle delší části hodiny, pracují studenti samostatně a procvičují probíranou látku 

na dalších příkladech. 

V druhém ročníku výuky se přechází na větší projekty, které mají často dvou a více hodinovou dotaci. 

Studenti si osvojují řešení projektů, kde musí zvládnout nejen odbornou část zadání, ale musí 

pracovat s časem na zadání vymezeným, přičemž termín ukončení projektu je znám při jeho zadávání 

a je neměnný.  Projekty jsou ukončeny veřejnou prezentací a obhajobou řešení v rámci studijní 

skupiny, nebo opravou učitelem, který studenta upozorní na chyby a navrhne optimální řešení.  

Studenti mají k dispozici zadání projektů a potřebná data v elektronické podobě.   

Ve třetím ročníku je podporována samostatnost, důslednost a pečlivost žáků. Hlavním obsahem je 

zvládnutí příkazů SQL v textovém prostředí, aby žáci zvládli základní operace bez ohledu, jakou 

aplikaci pro vytváření databázových systémů mají k dispozici. Textové prostředí klade zvětšené 

nároky na abstraktní myšlení studentů, požaduje přesnost, soustředění a nabízí profesionální přístup 

a větší rychlost. 

Hodnocení výsledků žáků 

Ve všech případech jsou hodnocena vypracování zadání v elektronické podobě. Hodnocení je 

prováděno tak, aby bylo zřejmé, čím bylo výsledné ohodnocení ovlivněno, jaké nedostatky a chyby 

se do výsledného hodnocení promítly. Při veřejných prezentacích se k hodnocení učitele přidává 

i hodnocení vybraných spolužáků, čímž se procvičuje přijímání kritiky, reakce na kritiku okolí, trénuje 
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se obhajoba vlastních názorů a postojů a hodnocení názorů jiných lidí. V neposlední řadě se 

zdokonaluje sebehodnocení studenta.  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat   

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

Žák prostřednictvím studia předmětu Databáze: 

− si vytváří pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

− se naučí ovládat různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 

− využívá ke svému učení různé informační zdroje, včetně svých zkušeností i zkušeností jiných lidí. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák prostřednictvím studia předmětu Databáze: 

− porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému; 

− získá informace potřebné k řešení problému, navrhne způsob řešení 

− ověří správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;  

− spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi. 

Komunikativní kompetence 

Žák prostřednictvím studia předmětu Databáze: 

− formuluje své myšlenky výstižně, srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 
a jazykově správně; 

− účastní se diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých; 

− vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 

− zpracovává jednoduché texty na běžná i odborná témata. 

Personální a sociální kompetence 

Žák prostřednictvím studia předmětu Databáze: 

− reálně posuzuje své fyzické i duševní možnosti, získá odhad výsledků svého jednání v různých 
situacích; 

− stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností a životních podmínek; 

− efektivně se adaptuje na měnící se životní podmínky, přejímá svěřené úkoly a aktivně pracuje 
v týmu. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Žák prostřednictvím studia předmětu Databáze: 

− získá odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; 
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− uvědomí si význam celoživotního učení v souvislosti s rozvojem informačních technologií.  

− získá přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 
rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

Matematické kompetence 

Žák prostřednictvím studia předmětu Databáze: 

− provádí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; 

− nachází vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, 

− čte a vytváří různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.). 

Digitální kompetence 

Žák prostřednictvím studia předmětu Databáze: 

− využívá digitální technologie k vlastnímu celoživotnímu učení a osobnímu rozvoji;  

− při řešení problémů používá algoritmické postupy a modelování;  

− bezpečně, efektivně a účelně pracuje s informacemi, daty a obsahem v digitální podobě; 

− komunikuje pomocí digitálních technologií. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

Při řešení a prezentacích projektů se žáci učí naslouchat názorům jiných lidí, vyhodnocovat je 

a prosazovat vlastní názor, a to nejen v rovině komunikace se spolužáky, ale i v komunikaci s učitelem. 

Člověk a životní prostředí 

Rozvoj IT technologií se zdá nezastavitelný a dává někdy Informatikům pocit, že výpočetních 

prostředků mají neomezené množství a nemusí se tedy na ně ohlížet. Pochopení důležitosti datových 

typů, jejich velikosti a operací na nich, umožňuje projektovat databázové systémy, které mají 

efektivní nároky na velikost a výkon výpočetních prostředků. Efektivní aplikace nemají přehnané 

nároky na hardwarové zázemí a nepožadují obnovu hardware s každou novou verzí. Kromě úspory 

pracovního času při používání takových aplikací, peněz společnosti, pro kterou je aplikace určena, 

šetří takové aplikace i životní prostředí, když nepožadují nákup nového a náročnou likvidaci starého 

hardware.  

Člověk a svět práce 

Týmová práce žáka poučí o rovných právech i povinnostech členů týmu a připraví na řešení problémů 

s jednotlivci, kteří umí pouze využívat výhody, které společnost nabízí. Porovnáváním svých 

dovedností s dovednostmi ostatních spolužáků, zlepšování schopnosti řešit problémy předmětu 

a zařazení se do pracovních týmů umožňuje žákům získat sebevědomí odborníka v určitém odvětví 

a tím se lépe uplatnit na trhu práce. Nově poznávané možnosti aplikace a řešení zadání posiluje 
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vědomí, že aby se stal a zůstal odborníkem, musí být otevřený novým informacím a připravený na 

celoživotní vzdělávání, které mu usnadní znalosti a zkušenosti, které již má.    

Člověk a digitální svět 

Žáci jsou vedeni k využívání adekvátních zdrojů informací a jejich kritickému hodnocení; k využívání 

digitálních technologií ke sdílení dat, informací digitálních technologií, i efektivnímu využívání 

základního a aplikačního vybavení. 

Mezipředmětové vztahy 

Žák je veden k tomu, aby rozuměl různým způsobům zpracování dat, a aby uměl tyto znalosti 

aplikovat: využití matematického aparátu pro odvození jednoduchých vztahů mezi daty 

(matematika); vyjádření výsledků zpracování dat v grafické podobě (aplikační software); sestavování 

sql dotazů (anglický jazyk, odborná angličtina); vytvoření databázových aplikací (webové aplikace, 

programování). 
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Rozpis učiva a realizace kompetencí: 

1. ročník       2 hodiny týdně; celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: Tematické celky 

Min. 
počet 
hodin 

− posuzuje množství informace 
podle úbytku možností 

− interpretuje získané výsledky 
a závěry 

− vyslovuje předpovědi na základě 
dat, uvažuje při tom omezení 
použitých modelů 

− odhaluje chyby a manipulace 
v cizích interpretacích a závěrech 

− odhalí a sám se vyvaruje 
kognitivních zkreslení 

− rozlišuje a používá různé datové 
typy; porovná různé způsoby 
kódování z různých hledisek 
a vysvětlí proces a úskalí 
digitalizace, včetně principů 
fungování bezeztrátové a ztrátové 
komprese dat 

− formuluje problém a požadavky na 
jeho řešení 

− získává potřebné informace, 
posuzuje jejich využitelnost 
a dostatek (úplnost) vzhledem 
k řešenému problému 

− používá systémový přístup k řešení 
problémů; pro řešení problému 
sestaví model 

− převede data z jednoho modelu do 
jiného 

− najde chyby daného modelu 
a odstraní je 

− porovná různé modely s ohledem 
na užitečnost pro řešení daného 
problému  

Data, informace a modelování  

− data a informace 

− jednotky informace 

− datové typy 

− komprese dat 

− kódování informací a dat 

− záznam, přenos a distribuce dat 
a informací v digitální podobě 

− formáty souborů 

− verifikace dat a informací 

− interpretace dat a chyby v ní 

− popis problému 

− modely (grafy) a jejich použití 
− potřebná a zanedbatelná data 

v modelu 

6 
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− vysvětlí, co je informační systém 
a k čemu slouží 

− analyzuje a hodnotí veřejné 
informační systému z hlediska 
struktury; vzájemné provázanosti 
a možného zabezpečení 

− rozpozná inofmační toky 
v přirozených systémech 

− charakterizuje databázové 
technologie; 

− objasní pojem data, datový typ 

− charakterizuje relační databázi 

− chápe tabulky jako strukturované 
úložiště dat 

− umí určit primární klíč 
k jednoznačné identifikaci 
záznamu 

− propojí tabulky prostřednictvím 
cizího klíče 

− objasní pojem kardinalita vztahů 
a vyjmenujte typy kardinality 

− charakterizuje typy integritního 
omezení a zná způsoby zachování 
referenční integrity 

Informační systémy databázové 
technologie 

− účel a acharakteristika 
inrofmačního systému 

− prvky a procesy informačního 
systému, jeho uživatelé a jejich 
oprávnění 

− integrita a bezpečnost dat 
v informačních systémech 

− základní vlastnosti databázové 
technologie 

− datové typy 

− relační databáze 

− tabulka, atribut, záznam, položka 

− primární a cizí klíče 

− kardinalita vztahů 
− integritní omezení 

6 

− definuje výhody použití jazyka SQL 

− definuje syntaxi SQL jazyka 

− charakterizuje subjazyky DDL, DQL, 
DML, DCL 

− použije základní příkazy jazyka SQL 

− vysvětlí a správně použije 
jazykovou konvenci při vytvoření 
příkazu jazyk SQL 

− vyhledává data úpravou databázov

ého dotazu 

Jazyk SQL v MS Access 

− úvod do jazyka SQL 

− návrh dotazu 

− typy dotazů 
− jazyková konvence 

8 

− vytvoří tabulku příkazem CREATE 
TABLE 

− vytvoří index příkazem CREATE 
INDEX 

− mění strukturu tabulky příkazem 
SQL ALTER TABLE 

Komponenta DDL jazyka SQL v MS 
Access 

− vytvoření tabulky, indexu 

− změna definice dat tabulky 

− přidání sloupce 

8 
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− přidává, mění sloupce tabulky 
příkazy ALTER TABLE ADD, ALTER 
TABLE ALTER COLUMN 

−  přejmenovává a odstraňuje 
tabulky příkazem DROP 

− změna definice sloupce 
− zrušení definice dat 

− chápe význam a použití dotazu 

− umí vytvořit výběrový dotaz podle 
zadání  

− chápe rozdíl mezi výběrovým 
a akčním dotazem 

− rozlišuje mezi vytvářecím, 
přidávacím a odstraňovacím 
dotazem a správně je používá 

− efektivně používá aktualizační 
dotazy 

− umí vytvářet souhrnné a křížové 
dotazy, chápe jejich rozdíl 
a správně je používá 

− chápe vztahy mezi tabulkou, 
dotazem, sestavou a formulářem  

Komponenta DML jazyka SQL v MS 
Access 

− výběrové dotazy, kritéria a řazení 

− logické spojky 

− vytvářecí dotazy 

− přidávací dotazy 

− odstraňovací dotazy 

− aktualizační dotazy 

− souhrnné a křížové dotazy 
− dotaz jako zdroj dat pro formulář 

a sestavu 

8 

− navrhne kompletní datové schéma 
relačního modelu dat 

−  připojí externí zdroj dat 

− navrhne a použije jednoduché 
formuláře 

− vytvoří formulář s podformulářem 

− používá výpočty ve formulářích 

− vytváří makra pro ovládání 
databáze 

− vytvoří jednoduchou sestavu 

− vytvoř í  sestavu s agregačn í mi 
funkcemi; 

− vytvoří jednoduché uživatelské 
rozhraní s grafickými prvky 
a intuitivním ovládáním 

Databázový systém v MS Access 

− návrh relačního schématu dat 
včetně integritních omezení 

− import dat – txt, xlsx, csv soubory  

− tvorba formulářů včetně 
podformulářů 

−  tiskové sestavy 
− tvorba vlastní aplikace v MS Access 

– realizace praktického vyučování 
(5) 

11 

− formuluje problém a požadavky na 
jeho řešení, specifikuje a stanoví 
požadavyk na informační systém 

Projektové úlohy 
− realizace praktického vyučování (5) 

5 
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− navrhne procesy zpracování dat 
a roli/role jednotlivých uživatelů 

− otestuje svoje řešení informačního 
systému se skupinou vybraných 
uživatel 

− vyhodnotí výsledek testování, 
případně navrhne vylepšení 

− naplánuje kroky k plnému nasazení 
informačního systému do provozu 

− rozpozná chybový stav, zjistí jeho 
příčinu a navrhne způsob jeho 
odstranění 

2. ročník       2 hodiny týdně; celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

− definuje syntaxi SQL jazyka 

− vytvoří, přejmenuje a odstraní 
databázi SQL příkazy 

− nastaví výchozí databázi 

MS SQL server 

− syntaxe jazyka SQL 

− vytvoření databáze 

− nastavení jazykové sady  

− přejmenování databáze 

− odstranění databáze 

− výchozí databáze 

6 

− vytvoří tabulku příkazem CREATE 
TABLE 

− umí vhodně požívat základní 
datové typy 

− navrhne strukturu polí tabulky 
a jejich omezení 

− nastaví primární klíč 

− pomocí příkazu ALTER TABLE 
modifikuje tabulku 

− odstraní tabulku příkazem DROP 
TABLE 

Vytvoření tabulky, definice polí 

− definice struktury tabulky 

− datové typy int, float, nvarchar, 
date, datetime a další 

− definice omezení CONSTRAINT 

− modifikátory polí – NULL, NOT 
NULL, unique, identity 

− primární klíč tabulky 

− změna struktury tabulky 
− odstranění tabulky 

10 

− definuje příkaz INSERT pro vložení 
nových záznamů do tabulky, 
jednotlivě nebo hromadně 

− mění existující záznamy příkazem 

Práce s daty 

− vkládání nových záznamů INSERT, 
varianty: VALUES, SET a SELECT 

−  obnova záznamů UPDATE 

8 
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UPDATE včetně varianty se selekcí 
výrazem WHERE 

−  definuje aritmetické výrazy 
v příkazu UPDATE 

−  odstraňuje záznamy příkazem 
DELETE včetně varianty se selekcí 
výrazem WHERE 

− odstranění záznamů DELETE 
− podmínka WHERE a výrazy 

− vytvoř í  jednotabulkové dotazy 
v jazyce SQL příkazem SELECT 

− definuje dotazy s operací 
PROJEKCE a RESTRIKCE 

− používá aliasy polí 

− řadí záznamy vzestupně 
a sestupně 

− omezuje výsledek dotazu SELECT 
pomocí DISTINCT, TOP a využitím 
logických operátorů 

− provádí výběr a filtrování dat za 
použití různých operátorů 

− definuje základní agregační funkce 

− provádí seskupení záznamů včetně 
následného omezení HAVING 

Jednotabulkové dotazy SQL 

− základní zobrazení záznamů 
v jedné tabulce 

− PROJEKCE, výběr vybraných 
sloupců 

− RESTRIKCE, výběr konkrétních 
řádků 

− využití aliasů 

− řazení výsledků dotazu, ORDER BY, 
ASC, DESC 

− omezení řádků, DISTINCT, TOP, 
AND, OR, NOT, NULL, NOT NULL 

− výběr a filtrování dat, LIKE, NOT 
LIKE, IN, NOT IN, BETWEEN, NOT 
BETWEEN apod. 

− agregační funkce bez a se 
seskupením 

− realizace praktického vyučování (2) 

12 

− umí se orientovat v novém 
aplikačním prostředí využíváním již 
nabytých dovedností a znalostí 

− zná kompetence administrátora 
systému 

− umí vytvořit databázi a přiřadit 
uživatelům přístupová práva 

− vytváří tabulky definicí polí 
a výběrem optimálních datových 
typů 

− provádí změny v existujících 
tabulkách 

− vkládá data to tabulek  

− vytváří soubory z dat jiných aplikací 
a importuje data do připravených 

MySQL Server 

− seznámení s My SQL 

− root a vytvoření databáze 

− uživatel a přístupová práva 
k databázi 

− vytvoření tabulky 

− vkládání dat, aktualizace dat 

− změna tabulek 

− import dat, csv soubory 

− výběrové dotazy, kritéria, alias 

− vestavěné funkce a datové typy 

−  souhrnné dotazy 

− vnitřní spojení, pravé a levé spojení 
− primární klíč a indexace 

12 
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tabulek  

− rozumí vytváření SQL výběrových 
dotazů, ovládá syntaxi jazyka SQL 
pro tyto případy, zachovává 
pravidla pro psaní příkazů SQL 

− rozumí syntaxi souhrnných dotazů 
a umí je vytvářet 

− chápe spojení více tabulek pomocí 
JOIN a polí primárních a cizích klíčů 

− rozumí pojmům levé a pravé 
spojení a aplikuje je v praktických 
příkladech   

− definuje výhody použití jazyka SQL; 

− použije základní příkazy jazyka SQL 

− používá modelování jako 
prostředek k návrhu databáze 

− používá pravidla normalizace 
a integritní omezení 

− definuje výhody použití jazyka SQL 

− použije základní příkazy jazyka SQL 
a podkategorií 

Projektové úlohy 
− realizace praktického vyučování 

8 
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3. ročník        2 hod týdně; celkem 66 hod  

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

− navrhne a vytvoř í  strukturu vz á

jemného propojení tabulek 

− definuje příkaz SQL SELECT nad 
více tabulkami 

− definuje různé druhy spojení mezi 
tabulkami 

− pomocí klauzule REFERENCES 
nastaví vztahy mezi tabulkami 

− řadí záznamy z více tabulek 
vzestupně a sestupně 

− omezuje výsledek dotazu SELECT 
z více tabulek pomocí DISTINCT, 
TOP a využitím logických 
operátorů 

− provádí výběr a filtrování dat z více 
tabulek za použití různých 
operátorů 

− definuje seskupení a agregaci ve 
více tabulkových dotazech SELECT 

Více tabulkové dotazy v MySQL 
Server a MS SQL Server 

− definice vztahů mezi tabulkami 

− kardinalita vztahů 

− cizí klíč 

− spojování tabulek, INNER JOIN, 
pravé a levé spojení, RIGHT JOIN, 
LEFT JOIN 

− zobrazení záznamů z více tabulek 

− využití aliasů  

− řazení výsledků dotazu z více 
tabulek, ORDER BY, ASC, DESC 

− omezení řádků z více tabulek, 
DISTINCT, TOP, AND, OR, NOT, 
NULL, NOT NULL 

− výběr a filtrování dat z více 
tabulek, LIKE, NOT LIKE, IN, NOT 
IN, BETWEEN, NOT BETWEEN 
apod. 

− agregační funkce bez a se 
seskupením ve více tabulkových 
dotazech 

− realizace praktického vyučování 
(2) 

32 

− vysvětlí poddotaz 

− definuje tři typy poddotazů 

− zná možnosti využití poddotazů při 
konstruování praktických úloh 

Poddotazy, vnořené dotazy SQL 

− řádkové poddotazy 

− tabulkové poddotazy 

− skalární poddotazy 

− poddotazy jako filtr 

− možnosti použití poddotazů 

8 

− užívá základní pojmy modelování 
databází 

− definuje jednotlivé etapy při 
tvorbě databáze 

− Modelování databází 

− základní pojmy modelování 

− E-R model 

− normalizace a integritní omezení 

10 
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− navrhne model databáze 

− pracuje s pojmy: entita, atribut, 
relace 

− formuluje problém a požadavky na 
jeho řešení 

− získává potřebné informace, 
posuzuje jejich využitelnost 
vzhledem k řešenému problému 

− převede data z jednoho modelu do 
jiného 

− najde chyby daného modelu 
a odstraní je 

− převod z konceptuálního modelu 
na fyzický model konkrétního 
SŘBD 

− potřebná a zanedbatelná data 
v modelu 

− time-series databáze 

− realizace praktického vyučování 
(2) 

− stává se členem malé fiktivní 
organizace  

− přijímá zadání projektu, konzultuje 
je a upřesňuje požadavky 
zadavatele 

− určuje úlohu každého člena týmu 
v závislosti na zadání a časové 
náročnosti projektu 

− vypracovává harmonogram 
zpracování projektu s přesným 
vymezením úkolů jednotlivých 
členů týmu 

− kompletuje, testuje a ladí projekt 

− připraví prezentaci projektu 

− prezentuje projekt spolu 
s ostatními členy týmu, obhajuje 
jeho řešení, přijímá a vyhodnocuje 
připomínky k projektu 

Projektové úlohy 

− realizace praktického vyučování 

− simulace organizace  

− zadání témat projektů 

− vytvoření pracovních týmů  

− řešení a první prezentace projektů 

− začlenění připomínek do projektu 

− testování projektu 
− závěrečná prezentace a hodnocení 

6 
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7.11 Programování 

obor vzdělání:  Informační technologie 

forma vzdělávání:  denní studium 

počet vyučovacích hodin na studium:  16/508 

platnost:  od 1.9.2022 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

Cílem předmětu je naučit žáka vytvářet algoritmy a pomocí programovacího jazyka zapsat 

zdrojový kód programu. Žák porozumí vlastnostem algoritmů a základním pojmům objektově 

orientovaného programování, dále se naučí používat zápis algoritmu, datové typy, a řídící 

struktury programu. Podstatnou část programování představuje samostatná 

tvorba jednoduchých aplikací, návrhu uživatelského rozhraní, ošetření vstupů a generovaných 

chybových stavů. 

Obecné cíle spočívají ve schopnostech umět vytvořit aplikaci v prostředí vizuálně objektového 

programování. Studenti se seznamují se základními programovacími metodami, naučí se 

používat a vytvářet datové typy a struktury. Zvyšují si technickou úroveň v oblastech 

informačně komunikačních technologií, plánování, analýzy a řešení problémů. Rozvíjí se 

samostatné myšlení a schopnost řešit problémy v týmu 

Charakteristika učiva a pojetí výuky 

K pochopení problematiky algoritmizace a programování je využito vizuální programovací 

prostředí Visual Studio, jehož základem je vyšší programovací jazyk C#. Dále je k výuce 

programování využita stavebnice Lego Mindstorms, kde se žáci pomocí grafického prostředí 

i programovacího prostředí RobotC seznamují se základními typy algoritmů a jejich využití 

k ovládání a programování stavebnicových robotů. Studenti se seznamují s tvorbou 

zdrojového kódu, způsoby jeho překladu a ladění. Učí se používat základní datové typy, řídící 

příkazy programu a používají vizuální komponenty. 

Od druhého ročníku je studentům vysvětlen princip a vlastnosti objektově orientovaného 

programování. Výuka je z menší části teoretická a z větší praktická probíhající výhradně ve 

skupinách u počítačů. Průběžně jsou do výuky zařazovány praktické projekty řešené 

samostatně nebo ve skupině. Důraz je kladen na splnění požadavků zadání projektu, ošetření 

chybových stavů a celkovou uživatelskou přívětivost programu. Studenti se tak dostávají 

k řešení reálných problémů z praxe, porovnávají své výsledky a pozitivně se tím motivují k další 

práci. 
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Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení probíhá formou písemných testů a hlavně realizací projektů. Student při řešení 

zadání projektu musí splnit stanovené úkoly a podmínky funkčnosti programu, později své 

řešení obhajuje prezentací před vyučujícím a ostatními spolužáky. Hodnocena je především 

funkčnost programu, grafická stránka a celková uživatelská přívětivost. Důraz je kladen 

na dodržování stanovených termínů odevzdávání prací. Přínos předmětu k rozvoji klíčových 

kompetencí a průřezových témat 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žák je veden k samostatnosti v učení, k rozvoji schopnosti vyhodnotit 

dosažené cíle v učení a volit vhodné způsoby učení; učí se pracovat s textovým, obrazovým 

i zvukovým studijním materiálem a vyhledávat vhodné zdroje k učení 

Kompetence k řešení problémů – žák umí problém analyzovat, najít informace k jeho řešení 

a navrhnout způsob řešení, je schopen zvolený postup vyhodnotit, respektive navrhnout jiný 

postup; při řešení spolupracuje s ostatními lidmi v týmu 

Komunikativní kompetence – žák umí popsat verbálně i neverbálně sestavený algoritmus či 

zdrojový kód, umí vytvářet manuál k programu, diskutuje při tvorbě programu s ostatními, 

používá při tom kultivovaný projev a prezentuje výsledky své práce 

Personální a sociální kompetence – žák pracuje na osobním rozvoji, stanovuje si přiměřené cíle, 

přijímá hodnocení práce od vyučujícího a spolužáků, získává tak zpětnou vazbu pro 

sebehodnocení 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání – žák se seznamuje s možnostmi uplatnění 

v oblasti vývoje softwaru, uvědomuje si nutnost celoživotního vzdělávání 

Matematické kompetence – aplikuje matematické poznatky při řešení algoritmů a návrhu 

softwaru, používá logické myšlení 

Digitální kompetence – žák při návrhu softwaru požívá digitální technologie, umí pracovat 

s různými druhy zařízení a softwaru, učí se nakládat s daty bezpečně a efektivně 
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Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

Postoje k demokracii zaujímají žáci i v prostředí školní výuky, uplatňují ho při vlastní 

komunikaci s okolím, při spolupráci v týmu, společných akcích školy i mimoškolních aktivitách. 

Při výuce tohoto předmětu se naučí správnému využívání moderních komunikačních 

prostředků, zpracování a prezentaci svých aplikací v souladu se společenskými normami 

a na základě utvářeného právního povědomí. Naučí se logicky myslet a uvažovat, což mu jistě 

pomůže v rozhodovacích procesech ve společnosti a přispěje ke správné orientaci v ní. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka předmětu programování vede automaticky žáky k ekologickému chování při používání 

prostředků ICT, k uvědomování si toho, že využívání těchto prostředků má nepřímo vliv 

na ochranu životního prostředí společnosti. Žáci si osvojují návyky z oblasti ergonomie, 

a souvisejících vědních oborů, které mají dopad na zdraví jedince a celé společnosti. 

Člověk a svět práce 

K tomuto tématu mají vztah všechny tematické celky tohoto předmětu, kdy se žáci učí 

pracovat s informacemi a uvědomují si to, že je informace zboží se všemi důsledky a dopady 

ve společnosti. Obecně platí, že žáci se učí praktickým činnostem, které budou moci nabízet 

a uplatňovat v pracovním procesu a tedy jakákoliv znalost a dovednost bude v budoucnu 

kriticky hodnocena danou společností.  Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, důslednosti, 

dodržování termínů při odevzdávání projektů. 

Člověk a digitální svět 

Student používá prostředky informačních a komunikačních technologií k samotnému 

vytváření programů, při prezentaci práce umí používat prezentační techniku. Toto téma se 

vztahuje na všechny probírané tematické celky. 

Mezipředmětové vztahy 

V předmětu Programování se využívají nabyté znalosti zejména z předmětů Matematika, 

Databáze, Počítačové systémy a Webové aplikace. 
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Rozpis učiva a realizace kompetencí: 

1. ročník       3 hodiny týdně; celkem 99 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

− orientuje se v základních 
syntaktických pravidlech zápisu 
zdrojového kódu a v základních 
klíčových slovech programovacího 
jazyka 

− tvoří přehledný kód s komentáři 

− umí sestavovat jednoduché 
vývojové diagramy 

Algoritmizace 

− základní pojmy 

− zásady psaní zdrojového kódu 
− vývojové diagramy a značky 

4 

− používá základní příkazy pro 
vytváření jednoduchých 
konzolových aplikací 

− používá operátory k sestavení 
logických výrazů a podmínek 

− umí sestavit program s podmínkou 
if, else 

− umí sestavit vnořenou podmínku 

− volí vhodné typy cyklů pro 
opakování sekvence programu 

Základní programovací metody 

− proměnná, přiřazovací příkaz 

− posloupnost příkazů 

− operátory 

− větvení programu, příkazy if 
a switch, podmínky 

− cykly for, foreach, while 

16 

− použije základní datové typy 

− zná způsoby převodu mezi 
datovými typy 

− vytváří samostatně jednoduché 
konzolové aplikace 

Datové typy 

− jednoduché datové typy int, byte, 
float, char, bool 

− strukturované datové typy string, 
array 

− konverze datových typů, metoda 
Parse 

16 

− je schopen vhodně ošetřit vstupy 
od uživatele 

− ladí program s ohledem na 
zadávání vstupních dat 

Ošetření uživatelských vstupů 

− metoda TryParse 

− využití v konzolových 
a formulářových aplikacích 

8 

− umí nainstalovat software pro 
práci v systému Git 

− provede nastavení systému Git 

− vytvoří repozitář 

− pracuje s commity 

− rozděluje projekt do větví 

Verzovací nástroj GIT 

− instalace 

− nastavení 

− repozitář 

− commity 

− větve 

8 
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− používá příkazy pro ukládání 
souborů projektu do repozitáře 

− využití pro konzolové aplikace 
− využití v projektech 

− používá základní komponenty 

− nastaví jejich vlastnosti 

− používá základní reakce na události 

− používá jednoduché 
i strukturované datové typy 

− umí provést konverzi datových 
typů v jednoduchých aplikacích 

− navrhuje rozhraní aplikace podle 
zásad UX/UI designu 

Vizuální vývojové prostředí v jazyce 
C# 

− formulář, základní komponenty 
Form, Label, Button, TextBox, 

− vlastnosti komponent 

− reakce na události 

− využití v jednoduchých aplikacích 
− UX/UI design 

12 

− navrhuje formulář 

− volí vhodné komponenty 
s ohledem na účel aplikace 

− tvoří kód aplikace pomocí známých 
příkazů 

− ošetřuje vstupy od uživatele 

Tvorba formulářové aplikace – 
realizace praktického vyučování (4) 

− vytvoří aplikaci na základě zadání  
− zajistí funkčnost komponent 

a ošetření uživatelských vstupů 

10 

−  orientuje se v základních 
modulech stavebnicových robotů 
Lego Mindstroms 
a v jejich programování 

Grafické prostředí programování Lego 
Mindstorms – realizace praktického 
vyučování (8) 
− využití základních příkazů pro 

pohyb a funkci stavebnicových 
robotů 

8 

2. ročník       4 hodiny týdně; celkem 132 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

− vytvoří vlastní třídu a její instance 

− používá instance třídy v metodě 
main 

− používá konstruktor a jeho 
parametry pro vytvoření instance 

Vytvoření třídy a její instance 

− deklarace členů třídy 

− atributy, vlastnosti 

− modifikátory public a private 
− defaultní a parametrický 

konstruktor 

10 

− používá objekty jako datové typy 
proměnných 

− vytváří a používá setter a getter 

− používá vlastnosti objektu jako 
součást zapouzdření objektů 

Zapouzdření 

− setter a ochrana vstupujících dat 

− getter a výstupní hodnota 

− spojení set a get v jednu metodu 
− výhody a nevýhody použití 

vlastností 

12 

− vytváří metody třídy a instance Metody třídy 14 
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− vhodně volí počet a typ parametrů 

− zná způsoby volání metod 
v programu 

− metody s návratovou hodnotou 

− metody s parametry 

− deklarace a volání 
− statické metody 

− používá pole objektů, jako 
prostředek zpřehlednění 
a zefektivnění kódu 

− využívá třídu List pro vytváření 
seznamů objektů 

Pole objektů a seznamy 

− pole objektů, konstantní pole 

− práce se třídou list 

− metody Add,Remove, Find 
− lambda výrazy 

20 

− analyzuje zadání a navrhuje postup 
při řešení 

− vytváří kód aplikace s využitím 
OOP 

− testuje kód a ošetřuje chyby 

Souhrnný projekt – tvorba konzolové 
aplikace – realizace praktického 
vyučování (6)  
− tvorba aplikace podle zadání 

6 

− vytváří třídy tak, aby bylo 
zachováno pravidlo zapouzdření 

− připojuje vytvořené třídy k prvkům 
formuláře a zajistí ošetření hodnot 
vstupních dat 

Spojení třídy a formuláře 

− vytvoření tříd a jejich propojení 
s formuláři 

− ošetření vstupních dat 
− WPF formuláře 

12 

− vytváří návrhový model aplikace 

− navrhuje WPF rozhraní pro 
uživatele 

− vytváří metody pro práci se 
seznamem objektů 

− ošetřuje chybové stavy 

Tvorba WPF aplikace pro práci se 
seznamy objektů – realizace 
praktického vyučování (6) 

− vytvoří aplikaci na základě 
personalizovaného zadání  

− zajistí ukládání a načítání objektů 
z/do seznamu 

 

6 

− sestavuje základní i složitější 
programy s použitím 
programovacího jazyky 

− vytváří vlastní metody pro ovládání 
pohybu a funkcí stavebnicových 
robotů Lego Mindstroms 

Programovací prostředí   
– realizace praktického vyučování (8) 

− využití programovacího jazyka 
k tvorbě složitějších programů 
stavebnicových robotů 

8 

3. ročník       4 hodiny týdně; celkem 132 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min.  
počet 
hodin 

− ukládá data do souborů 

− zná principy zápisu a čtení dat ze 
souboru 

Práce se soubory 

− typy souborů 

− ukládání dat, čtení dat 
− dialogová okna 

15 
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− vhodně používá dialogová 
okna pro výběr souboru 

− vytváří třídu podle struktury csv 
souboru 

− vytváří metody třídy podle potřeby 
úprav načtených dat 

− ukládá modifikovaná data do 
nového souboru 

Data v csv souborech 

− načtení csv souborů do třídy 

− modifikace dat v programu 
− Uložení dat do csv souboru 

12 

− vytvoří návrhový model aplikace 

− navrhne rozhraní pro uživatele 

− vytvoří metody pro práci s CSV 
soubory 

− ošetří chybové stavy 

Tvorba aplikace pro uložení objektů 
do csv souboru – realizace 
praktického vyučování (6) 

− vytvoří aplikaci na základě 
personalizovaného zadání  

− zajistí ukládání a načítání objektů 
z/do souboru 

6 

− vytváří třídu podle struktury xml 
souboru 

− vytváří metody třídy podle potřeby 
úprav načtených dat 

− ukládá modifikovaná data do 
nového souboru 

Data v xml souborech 

− načtení xml souborů do třídy 

− modifikace dat v programu 
− uložení dat do xml souboru 

12 

− vytvoří návrhový model aplikace 

− navrhne uživatelsky vhodné 
rozhraní 

− vytvoří metody pro práci s XML 
soubory 

− ošetří chybové stavy 

Tvorba aplikace pro uložení objektů 
do xml souboru – realizace 
praktického vyučování (6) 

− vytvoří formulářovou aplikaci na 
základě personalizovaného zadání  

− zajistí ukládání a načítání objektů 
z/do XML souboru 

6 

− vytváří třídu podle struktury json 
souboru 

− vytváří metody třídy podle potřeby 
úprav načtených dat 

− ukládá modifikovaná data do 
nového souboru 

Data v json souborech 

− načtení json souborů do třídy 

− modifikace dat v programu 
− uložení dat do json souboru 

12 

− umí ošetřit chybové stavy volbou 
vhodných komponent a ošetřením 
jejich vstupů 

− zná základní skupiny výjimek 
a ošetřuje jejich volání 

Ošetření chybových stavů 
− obsluha výjimek 

8 
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− logicky rozděluje zadání úlohy mezi 
třídu rodiče a potomka 

− efektivně používá přepisování 
metod 

− rozlišuje použití klíčových slov this 
a base 

Dědičnost 

− vytvoření rodičovské třídy 

− vytvoření třídy potomka 
− override a base 

10 

− vytváří a využívá přetížení 
u konstruktorů i metod 

Polymorfismus 

− přetížení metod - zpřehlednění 
a zjednodušení kódu 

 

10 

− pozná případ vhodný pro použití 
abstraktní třídy a jejich potomků 

− rozlišuje přetížení a přepsání 
metod 

Abstraktní třídy 

− vytvoření a použití abstraktních 
tříd 

− virtuální metody 

8 

− navrhne rozhraní pro případ 
souvisejících tříd 

− rozlišuje použití rozhraní 
a abstraktní třídy 

Interface 

− Vytvoření a použití interface 

8 

− provádí statickou analýzu kódu Statická analýza kódu 4 

− analyzuje zadání a navrhuje postup 
při řešení 

− vytváří kód aplikace s využitím 
dědičnosti a polymorfismu 

− testuje kód a ošetřuje chyby 

Souhrný projekt – realizace 
praktického vyučování (8) 

− tvorba rozhraní podle zadání 

− tvorba interface, základních 
a děděných tříd 

− ukládání a načítání objektů z/do 
souboru 

8 

4. ročník       5 hodin týdně; celkem 145 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min.  
počet 
hodin 

− orientuje se v knihovnách .NET 

− vytvoří konceptuální model 
databáze 

− navrhne způsob ukládáni dat 

− mapuje datovou strukturu na 
aplikační model 

− nadefinuje třídu DbContext 

− používá instance třídy DbSet 

− spouští SQL dotaz 

− edituje a ukládá data do databáze 

Databázové aplikace v C#.NET 
Entity Framework 

− Entity Data Model – Conceptual 
Model, Storage Model, Mapping 

− DbContext a DbSet  

− Querying 

− SaveChanges 

− Database-First 

− Model-First 

− Dapper ORM 

30 
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− správně ošetřuje SQL injekci 

− volí mezí různými přístupy návrhu 
aplikace 

− analyzuje projekt a rozděluje na 
menší logické celky 

− řeší problémy společně s kolegou 

− samostatně zpracovává svou část 
projektu 

− společně s kolegou kompletují 
projekt 

− obhajuje řešení projektu   

Návrh databázové aplikace – realizace 
praktického vyučování (6) 

− zadání příkladu z praxe 

− vytvoření dvoučlenných týmů 
− prezentace projektu 

6 

− navrhne prostředí a objekty hry 

− vytvoří třídy pro práci se Sprity 

− používá metody pro vykreslování 
a obnovování 

− dynamicky mění obsah hry 

− pracuje se skóre a časem hry 

Tvorba PC her 
fFramework Monogame 

− třída Sprite 

− Content 

− metody Update, Draw, 
LoadContent 

40 

− navrhne vlastní prostředí hry 

− nakreslí objekty ve vhodném 
grafickém programu 

− vytvoří kód pro logiku hry 

− obhajuje hru před kolektivem 

Programování vlastní PC hry – 
realizace praktického vyučování (6) 

− návrh prostředí 

− tvorba objektů 

− logika hry 
− prezentace 

6 

− navrhne vzhled a rozvržení stránek 
aplikace 

− navrhne logickou strukturu kódu 

− nastaví správně navigaci mezi 
stránkami 

− umí používat asynchronní metody 
při zpracovávání dat 

Mobilní aplikace 

− doplněk Xamarin 

− návrh rozhraní 

− tvorba kódu 

− navigace mezi stránkami 

− asynchronní programování 

20 

− navrhne rozhraní mobilní aplikace 

− napíše kód aplikace 

− aplikaci otestuje na mobilním 
zařízení 

Návrh vlastní mobilní aplikace – 
realizace praktického vyučování (8) 

− tvorba aplikace podle zadání 

8 
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7.12 Webové aplikace 

obor vzdělání:  Informační technologie 

forma vzdělávání:  denní studium 

počet vyučovacích hodin za studium:  16/508 

platnost:  od 1. 9. 2022 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

Webové aplikace představují v současné době základní směr v rozvoji informačních 

technologií. Cílem tohoto vzdělávání je seznámit žáky s moderními postupy tvorby statických 

a dynamických webových stránek a jednoduchých webových aplikací.  

Vyučování směřuje k tomu, aby se žáci seznámili s technologiemi pro tvorbu webových 

stránek a webových aplikací a naučili se je vytvářet s použitím vhodných vývojových nástrojů. 

Důraz je kladen na získání praktických dovedností, které absolventům zajistí úspěšné uplatnění 

na trhu práce.  

Charakteristika učiva 

Předmět webové aplikace vychází z obsahového okruhu programování a vývoj aplikací a je 

koncipován jako jeden z profilových odborných předmětů s vazbou na ostatní odborné složky 

vzdělávání. Učivo je členěno do celků, které v dané posloupnosti představují obsahově 

a logicky uspořádaný systém. Předmět se vyučuje v prvním ročníku tři hodiny týdně, ve 

druhém a třetím ročníku čtyři hodiny týdně a ve čtvrtém ročníku pět hodin týdně.  

Učivo prvního ročníku je zaměřeno na tvorbu validních statických webových stránek v souladu 

s platnými standardy a pravidly přístupnosti webu, stránek optimalizovaných pro různé 

prohlížeče.  

Učivo druhého ročníku je orientováno na práci s technologiemi používanými pro vytváření 

dynamických webových stránek a webových aplikací. Žáci vytvářejí webové stránky a webové 

aplikace s využitím skriptování na straně klienta.  

Ve třetím ročníku je studium zaměřeno především na tvorbu webových aplikací s využitím 

skriptování na straně serveru. Na základy PHP navazují základy objektově orientovaného 

programování a propojení webové aplikace s databázovým systémem.  

Učivo čtvrtého ročníku je soustředěno na práci s frameworkem Laravel a vývoj reálných 

webových aplikací s jeho využitím.  
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Pojetí výuky 

Výuka probíhá ve speciálních počítačových učebnách vybavených audiovizuální technikou 

s připojením k internetu, v dělených skupinách-každý žák u svého počítače. Žáci pracují 

především samostatně pod odborným vedením učitele, ale také v týmech. Při řešení problémů 

mohou používat studijní materiály přístupné na školní síti i na internetu a o možných řešeních 

diskutovat s vyučujícím i spolužáky. Aktivita žáků je podněcována zadáváním dlouhodobějších 

projektů praktického charakteru a diskusemi při jejich prezentaci. Toto forma výuky umožňuje 

učiteli uplatňovat individuální přístup k žákům, účinně do vyučování zapojit žáky nadané i žáky 

se speciálními potřebami.  

Hodnocení výsledků žáků 

Kritéria hodnocení a klasifikace žáků jsou stanovena školním klasifikačním řádem. Při 

hodnocení žáků se sleduje odborná správnost, validita a optimalizace www stránek, 

dodržování pravidel přístupnosti webu, zásad pro správnou práci s textem a typografických 

pravidel, využívání moderních postupů tvorby webových stránek a také grafické zpracování. 

Hodnocení je prováděno především formou samostatných prací, které následují vždy po 

ukončení daného tematického celku. Dále jsou hodnoceny rozsáhlejší projekty zaměřené 

na komplexní zpracování daného tématu a jeho prezentaci.  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Předmět webové aplikace se podílí zejména na rozvoji kompetencí: 

− k učení (s porozuměním poslouchat mluvené projevy, pořizovat si poznámky, využívat ke 
svému učení různé informační zdroje, aktivně vyhledávat a třídit informace) 

− k řešení problémů (porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení problému, 
pracovat v týmu, tvořivě přistupovat k řešení zadaných projektů) 

− komunikativních (odborně se vyjadřovat, formulovat a obhajovat své myšlenky 
srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, zaznamenávat 
písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a přednášek, dodržovat zásady kulturního 
projevu a chování) 

− personálních a sociálních (reagovat adekvátně na kritické hodnocení svého vystupování 
a jednání, ověřovat si získané poznatky, pracovat v týmu, přijímat a odpovědně plnit své 
úkoly) 

− k pracovnímu uplatnění a podnikání (mít reálnou představu o možnostech uplatnění na 
trhu práce v oboru a požadavcích zaměstnavatelů, v souvislosti prudkým rozvojem IT si 
uvědomovat význam a nutnost celoživotního vzdělávání) 

− matematických (logicky myslet, vytvářet různé formy grafického znázornění, aplikovat 
základní matematické postupy při řešení různých praktických úkolů, ověřovat funkčnost 
vytvářených systémů) 
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− digitálních (získávat informace z celosvětové sítě Internet, využívat základní a aplikační 
vybavení, používat nový aplikační software, uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou 
věrohodnost různých zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím) 

Přínos předmětu Webové aplikace se projevuje v průřezových tématech: 

− občan v demokratické společnosti (žáci volí příslušné metody práce podle povahy řešeného 
problému, podle jeho rozsahu a obtížnosti; pracují v týmu nebo samostatně, odpovědně 
plní své úkoly, diskutují o postupech práce a o získaných výsledcích, přijímají hodnocení své 
práce, zvažují připomínky ostatních) 

− člověk a životní prostředí (žáci jsou vedeni k tomu, aby vytvářeli efektivní aplikace bez 
přehnaných nároků na hardware; aby si uvědomili, že tímto způsobem šetří nejen peníze, 
pracovní čas, ale také životní prostředí; žáci jsou poučení o ekologické likvidaci technických 
prostředků, o šetření energie využíváním úsporným režimů) 

− člověk a svět práce (žák získává přehled o možnostech uplatnění na trhu práce, učí se 
efektivní sebeprezentaci, vyhledávat informace důležité pro svůj profesní růst) 

− člověk a digitální svět (žáci jsou vedeni k využívání adekvátních zdrojů informací a jejich 
kritickému hodnocení; k využívání digitálních technologií ke sdílení dat, informací 
digitálních technologií, i efektivnímu využívání základního a aplikačního vybavení) 

Mezipředmětové vztahy 

Předmět webové aplikace je zařazen do obsahového okruhu programování a vývoje aplikací. 

Úzce tedy souvisí především s předměty Objektově orientované programování a Databáze, 

z jejichž základů vychází. Využívá však také znalostí a dovedností získaných v ostatních 

odborných předmětech: Aplikační software, Počítačové systémy a sítě a Základy informatiky. 

Z oblasti jazykového vzdělání se uplatní aktivní znalost odborné angličtiny. 
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Rozpis učiva a realizace kompetencí: 

1. ročník       3 hodiny týdně; celkem 99 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

Žák: 
Tematické celky 

Min. 

počet 

hodin 

− popíše strukturu sítě Internet 

− používá běžné internetové služby 

− odliší různé typy internetech adres 
(IP adresa, doménové jméno, UTL, 
e-mailová adresa) 

Internet 

− struktura sítě Internet 

− internetové služby 

− identifikace v síti Internet 

− hypertext, hyperlink 

2 

− nakonfiguruje webového klienta 
podle požadavků a potřeb, 

− popíše a využívá instalaci 
certifikátů, 

− zabezpečí webový prohlížeč, 

− nadefinuje pravidla pro bezpečnou 
práci na internetu, 

− nastaví vlastnosti tisku, 

− nastaví proxy server pro webový 
provoz 

Webový klient 

− weboví klienti, jejich druhy, služby 

− konfigurace a zabezpečení 
webového klienta 

2 

− vyhledá informace o webech, které 
se věnují tvorbě www 

− vyhledá aktuální specifikace 
technologií na stránkách w3c.org 
a orientuje se v nich 

− orientuje se ve struktuře HTML 
stránky 

− popíše strukturu webové stránky, 
vysvětlí význam jednotlivých 
značek a použije je k tvorbě stránky 

− řeší problémy s kódováním češtiny 

− navrhne přehledný zdrojový kód, 
používá komentáře, používá 
validátor ke kontrole stránky 

Tvorba webových stránek 

− standardy pro web 

− struktura webové stránky 

− základní charakteristika HTML 

− softwarové nástroje pro 
zápis zdrojového kódu 

− zásady psaní textu vhodných pro 
web, strukturování textu 

− tvorba zdrojového kódu v jazyce 
HTML 

− validita www stránek 
 

25 

− objasní důvody používání CSS 

− popíše pravidlo CSS, správně 
používá odbornou terminologii 

CSS 20 
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− vysvětlí jednotlivé možnosti 
připojení stylu k formátovanému 
dokumentu, zdůvodní vhodnost 
jejich použití 

− k HTML dokumentu připojí stylový 
dokument  

− formátuje www stránku pomocí CSS 
a přitom kvalifikovaně vybere 
a použije různé druhy selektorů 

− aplikuje základní vlastnosti CSS: 
seskupování deklarací a selektorů, 
dědičnost, prioritu při tvorbě 
stylového dokumentu 

− využije možnosti preprocesorů 
LESS/SASS při stylování html 
dokumentu 

− význam 
a charakteristika kaskádových stylů 

− pravidla a jejich zápis 

− připojení stylu k formátovanému 
dokumentu 

− selektory, jejich druhy, třída, 
identifikátor, kontextový selektor,  

− využití vlastností CSS k formátování 
HTML dokumentu 

− preprocesory LESS/ SASS 
 
 

− použije značky HTML5 pro 
vymezení bloků v HTML dokumentu 

− navrhne grafický vzhled webových 
stránek 

− vytvoří validní webové stránky 
s jednotným vzhledem a navigací 

− navrhne a vytvoří responzivní 
layout 

− optimalizuje www design pro různé 
typy médií 

− prostřednictvím Internetu zjistí 
informace o optimalizaci stránek, 
diskutuje o možnostech řešení 

− optimalizuje webové stránky pro 
vyhledávače 

− vytváří přístupné webové stránky 
a tím umožňuje jejich použití 
handicapovaným uživatelům 

CSS layouty 

− značky HTML5 pro vymezení částí 
HTML dokumentu 

− grafický návrh webových stránek 

− sloupcové rozvržení stránky 

− stránka se záhlavím, zápatím, 
navigací a obsahem 

− centrovaný layout 

− responzivní design 

− optimalizace a přístupnost 
webových stránek 

20 

− vyhledá a srovná jednotlivé 
možnosti registrace domény 

− nastaví DNS záznamy podle 
požadovaných služeb 

− objasní postup při převedení 
domény k jinému registrátoru   

Hosting a domény 

− hosting a domény pro www stránky 

− DNS záznamy 

− sdružení CZ.NIC 

− FTP klient 

2 
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− vysvětlí význam sdružení CZ.NIC pro 
správu a registraci webových 
domén 

− využije FTP klienta FileZilla/WinSCP 
k nahrání souborů na webhosting 

− umístí webové stránky na webový 
server 

− aplikuje teoretické a praktické 
poznatky při tvorbě rozsáhlejšího 
webu podle zadání 

− prezentuje a obhajuje svou práci 
před ostatními žáky a učitelem 

− aktivně používá softwarové 
nástroje pro správu kódu 

− má přehled o způsobech 
implementace REST 

Tvorba webových stránek podle 

zadání – realizace praktického 

vyučování(12 hodin) 

− projekt, samostatná práce 

− systémy pro správu kódu (GIT) 

− REST API 

12 

2. ročník       4 hodiny týdně; celkem 132 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

Žák: 
Tematické celky 

Min. 

počet 

hodin 

− vysvětlí princip dynamických 
webových stránek 

− popíše strukturu a princip 
fungování webové aplikace 

− vysvětlí rozdíl mezi webovými 
stránkami a webovou aplikací 

Javascript 

− dynamické webové stránky 

−  webová aplikace 

− základní charakteristika jazyka 

1 

− připojí Js script k HTML dokumentu 

− popíše základy syntaxe Js scriptu, 
objasní pojmy objekt, metoda, 
vlastnosti objektu, událost, aplikuje 
základní znalosti při vytváření 
jednoduchých skriptů 

− vytvoří vlastní funkci, použije 
předdefinované funkce, načasuje 
operace 

− objasní objektový model 
dokumentu a používá jej 

Základní konstrukce Javascriptu 

− připojení Javascriptu 

− proměnné, základní datové typy 
a jejich funkce 

− větvení skriptu, operátory 

− cykly 

− pole 

− uživatelské funkce,  

− objektový model dokumentu 

− události 

20 
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− využije znalosti objektu date 
k vložení aktuálního data a času 
v požadovaném formátu 

− na základě znalostí práce s okny 
vygeneruje novou www stránku, 
otevře nové okno s danými 
vlastnostmi 

− zpracuje data zadávaná 
formulářem  

− provede kontrolu správnosti dat 
vkládaných formulářem na straně 
klienta, využije dialogová okna pro 
komunikaci s uživatelem 

− používá Js Script na www 
stránkách, zajistí funkčnost 
stránek i při jeho vypnutí 

− manipulace s DOM, výběr elementů 
a jejich editace 

− tvorba elementů 

− funkce, datum a čas, časování 
operací 

− uživatelská okna 

− zpracování dat vkládaných do 
formuláře 

− projekt, samostatná práce 

− vytvoří obrázek jako prvek DOM, 
nebo jako objekt  

− získá kontext plátna a používá 
metody pro vykreslení základních 
geometrických tvarů 

− používá metody pro vyplnění 
a vykreslení obrysu 

− zpracovává obrázek pomocí 
transformací 

− obsluhuje časovače pomocí metody 
setimeOut() a setInterval( ) 

− vytváří jednoduché animace 

Práce s grafikou 

− statické a dynamické obrázky 

− objekt Image a jeho vlastnosti 

− element canvas a jeho atributy  

− metody pro vykreslení na plátno 

− styly, vlastnosti, metody 

− transformace kontextu 

− časovače a animace 
 

10 

− definuje pojmy třída, objekt, 
konstruktor 

− popíše jejich vlastnosti 

− používá jednoduché objekty 

− aplikuje základní vlastnosti OOP: 
zapouzdření, dědičnost, 
polymorfismus 

− vyjmenuje a porovná různé 
možnosti uložení dat 

− používá úložiště v internetovém 
prohlížeči 

Základy objektově orientovaného 

programování v Javascriptu 

− třída, objekt, jejich vlastnosti 
a metody 

−  konstruktory 

− datová úložiště v Javascriptu 
 

20 
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− vysvětlí význam použití knihoven 
a frameworků pro tvorbu 
uživatelského rozhraní webové 
aplikace 

− charakterizuje nejrozšířenější 
frameworky pro uživatelské 
rozhraní webové aplikace 

− instaluje knihovny a frameworky 

− využívá knihovny a frameworky pro 
tvorbu uživatelského rozhraní 
webové aplikace 

− vytvoří komponentu, spravuje data 
a vlastnosti v komponentách, 
pracuje s událostmi 

− s využitím knihoven navrhne 
a vytvoří vlastní aplikaci 

Knihovny a frameworky Javascriptu 

− javascriptové knihovny 

− frameworky pro prezenční vrstvu 
webové aplikace 

− framework React/Vue 
 

30 

− vytvoří jednoduché uživatelské 
rozhraní s grafickými prvky 
s intuitivním ovládáním (formuláře, 
tlačítka, výstup na tiskárnu, atd.) 

− využívá komponenty pro práci 
s textem, časem 

− využívá možnosti ukládání dat 
mimo operační paměť 

Tvorba uživatelského rozhraní 

 

5 

− ověřuje návrh algoritmu nebo 
uživatelského rozhraní, 

− testuje integritu softwaru pro různé 
vstupy, 

− popisuje a zaznamenává chyby 
v softwaru 

− popíše možnosti nástroje pro 
vývojáře v prohlížeči, aktivně tento 
nástroj 

Testování softwaru 

− nástroje pro vývojáře v prohlížeči 
 

4 

− aplikuje získané teoretické 
a praktické poznatky při tvorbě 
jednoduché aplikace 

− navrhne a sestaví vhodný formulář 
pro zadávání vstupních dat 
uživatelem, vytvoří skript pro jejich 

Tvorba jednoduchých webových 

aplikací podle zadání – realizace 

praktického vyučování (20 hodin) 

− projekty, samostatná práce 

− nástroje pro správu kódu 

− ESLint–nástroj pro analýzu kódu 

20 
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zpracování, provede kontrolu 
zadávaných dat na straně uživatele 

− vytvoří jednoduchou webovou 
aplikaci 

− používá softwarové nástroje pro 
správu kódu 

− prezentuje a obhajuje svou práci 
před ostatními žáky a učitelem 

3. ročník       4 hodiny týdně; celkem 132 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

Žák: 
Tematické celky 

Min. 

počet 

hodin 

− vysvětlí podstatu skriptování na 
straně serveru 

− orientuje se v nástrojích 
a technologiích pro tvorbu 
webových aplikací 

− charakterizuje PHP, srovná jej 
s jinými serverovými skriptovacími 
jazyky 

− provede instalaci vybraného 
softwarového balíku, orientuje se 
a pracuje v uživatelském rozhraní 
daných programů 

PHP  

− podstata skriptování na straně 
serveru 

− technologie a nástroje pro tvorbu 
a správu webových aplikací, jejich 
instalace 

− charakteristika skriptovacího 
jazyka PHP 

− instalace a konfigurace balíku 
programů potřebných pro vývoj 
aplikací (www server, SQL server, 
interpret jazyka php) 

1 

− orientuje se v syntaxi jazyka 

− deklaruje proměnné, provádí 
základní operace s proměnnými 

− vymezí pojem předdefinované 
proměnné, konstanty a používá je 

− vytváří skripty s využitím řídících 
příkazů 

− definuje vlastní funkce 

− navrhne a vytvoří vlastní formulář, 
zpracuje data formulářem 
předávaná 

− orientuje se v základních 
matematických funkcích, funkcích 
pro práci s řetězci, využije je 

Základy syntaxe jazyka PHP 

− příkazy, proměnné, konstanty 

− výrazy, operátory, základní operace 
s proměnnými 

− řídící struktury 

− uživatelské funkce 

− formuláře, zpracovaní dat 
zadávaných do formuláře 

− matematické funkce 

− funkce pro práci s řetězci, regulární 
výrazy 

− funkce pro práci s datem a časem 

− práce se soubory 

30 
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v jednoduchých praktických 
příkladech 

− objasní pojmy regulární výraz 
a maska, má přehled 
o nejdůležitějších funkcích pro práci 
s regulárními výrazy a metaznacích 
používaných v regulárních 
výrazech, vytvoří regulární výraz 

− regulární výrazy používá ke kontrole 
dat zadávaných do formuláře, 
k vyhledávání, nahrazování 
a získávání požadovaných údajů 
v textu 

− prakticky využívá znalosti funkcí pro 
práci s datem a časem 

− orientuje se v příkazech a funkcích 
pro práci se soubory a aplikuje je ve 
skriptech 

− příkazy pro vkládání souborů 
využije při tvorbě dynamických 
webových stránek 

− vysvětlí princip dynamických 
webových stránek 

− pracuje s proměnnými datového 
typu pole, využívá vhodné funkce 

− proměnná datového typu pole, 
funkce pro práci s proměnnou typu 
pole 

− vysvětlí výhody a jednotlivé 
možnosti propojení webové 
aplikace s databázovým systémem 

− pro správu databáze používá 
vhodné administrátorské rozhraní - 
phpMyAdmin 

− prostřednictvím webového 
rozhraní vytvoří databázi, jednotlivé 
tabulky a indexy nad tabulkami 

− využívá import a export dat 

− využívá základní příkazy jazyka SQL 
pro komunikaci s databázovým 
serverem 

Databáze v PHP 

− propojení webové aplikace 
s databázovým systémem 

− webové rozhraní pro správu 
databáze 

− phpMyAdmin 

− komunikace s databázovým 
systémem 

− Ochrana před SQL injection 

20 
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− definuje pojmy třída, objekt, 
konstruktor 

− popíše jejich vlastnosti 

− používá jednoduché objekty 

− aplikuje základní vlastnosti OOP: 
zapouzdření, dědičnost, 
polymorfismus 

− využívá principů OOP při návrhu 
a realizaci webové aplikace 

Objektově orientované programování 

v PHP 

− základy OOP na straně serveru 

− třída, objekt, jejich vlastnosti 
a metody 

−  konstruktory 

− návrh objektově orientované 
webové aplikace 
 

30 

− objasní postup při odesílání www 
stránky, význam hlaviček 

− vygeneruje hlavičky, které 
přesměrují stránky, vypnou 
cacheování stránky, nastaví 
platnost stránky, specifikují odlišný 
typ obsahu stránky 

− otestuje odeslání hlaviček 

− vysvětlí podstatu cookies, zhodnotí 
klady a zápory jejich použití, odešle 
a přečte cookies 

− použije cookies ve webové aplikaci 

− vysvětlí pojem session, srovná 
s cookie 

− využije session ve webové aplikaci 

− používá různé metody autentizace 
uživatelů 

− navrhuje a vytváří uživatelsky 
přívětivé administrátorské rozhraní 
webové aplikace 

− odladí skript a ošetří chyby 

Hlavičky, cookies, sessions, tvorba 

webových aplikací 

− hlavičky HTTP protokolu 

− cookies a jejich využití 

− session a jejich využití 

− autentizace uživatelů, 
administrátorské rozhraní webové 
aplikace 

− odladění a ošetření chyb 
 

10 

− aplikuje teoretické a praktické 
poznatky při tvorbě jednoduchých 
webových aplikací 

− při skupinové práci spolupracuje 
s ostatními členy týmu 

− používá přehledný zápis zdrojového 
kódu, komentáře 

Užití PHP při vývoji aplikací – realizace 

praktického vyučování (20 hodin) 

− samostatná a týmová práce podle 
zadání 

− návrh a realizace vlastní webové 
aplikace 

− TDD testování, framework 
Selenium a Cypress 

20 
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− prezentuje výsledky své práce 
na internetu a obhajuje svou práci 
před ostatními žáky a učitelem 

− využívá vhodné nástroje pro správu 
kódu 

− seznámí se s programováním 
řízeným testy 

4. ročník       5 hodin týdně; celkem 145 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

Žák: 
Tematické celky 

Min. 

počet 

hodin 

− objasní rozdíl mezi knihovnou 
a frameworkem 

− vysvětlí význam použití frameworku 
pro vývoj webových aplikací 

− popíše základní součásti webové 
aplikace a jejich funkci  

− popíše proces fungování webové 
aplikace 

− definuje a používá správně odborné 
pojmy 

− provede instalaci vybraného 
softwarového balíku, orientuje se 
a pracuje v uživatelském rozhraní 
daných programů 

− popíše výchozí adresářovou 
strukturu frameworku  

Laravel  

− framework vs knihovna 

− MVC architektura 

− webová aplikace 

− instalace a konfigurace balíku 
programů potřebných pro vývoj 
aplikací postavených na 
frameworku Laravel 

− základní struktura frameworku 

3 

− orientuje se v základních 
komponentách frameworku 

− vytvoří model, kontroler a pohled 

− vysvětlí podstatu routování, 
definuje routu 

− používá metody pro zobrazení 
a odeslání formuláře 

− zajistí ochranu požadavků proti 
CSRF útoku prostřednictvím Blade 
direktivy a middleware 

− validuje formulář a zajistí výpis chyb 

Základy práce s frameworkem 

− základní komponenty 

− model, kontroler a pohled Laravel 
frameworku 

− routování 

− CSRF ochrana požadavků 

− zobrazení a odeslání formuláře 

− ochrana požadavků proti CSRF 
útoku 

− validace formuláře a výpis 
chybových hlášek 

20 
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− vyjmenuje dostupné typy front-end 
frameworků 

− vybere vhodný typ front-end 
frameworků 

− nainstaluje vybraný front-end 
a používá jej 

Laravel UI 

− front-end frameworky 

− Boostrap 

20 

− provede konfiguraci projektu 

− upraví hodnoty proměnných 
používaných v konfiguračních 
souborech  

− vygeneruje databázovou strukturu  

− vytvoří migrační databázovou 
tabulku 

− využívá CRUD metody pro práci 
s databází 

− vytvoří jednoduché a uživatelsky 
přívětivé administrační rozhraní 

− využívá komponenty pro registraci, 
přihlášení, resetování hesla 
a validaci e-mailu  

− zajistí bezpečnost využitím 
uživatelských oprávnění 

Konfigurace projektu, práce 

s databází 

− konfigurace projektu 

− migrace databáze, základní metody 

− komponenty pro registraci, 
přihlášení, resetování hesla 
a validaci e-mailu 

− uživatelská oprávnění 
 

 

30 

− vytvoří jednoduché uživatelské 
rozhraní s grafickými prvky 
s intuitivním ovládáním (formuláře, 
tlačítka, výstup na tiskárnu, atd.) 

− využívá komponenty pro práci 
s textem, časem 

− využívá možnosti ukládání dat 
mimo operační paměť 

Tvorba uživatelského rozhraní 

 

20 

− ověřuje návrh algoritmu nebo 
uživatelského rozhraní, 

− testuje integritu softwaru pro různé 
vstupy, 

− popisuje a zaznamenává chyby 
v softwaru 

− orientuje se v možnostech 
testování softwaru prostřednictvím 

Testování softwaru 

− unit testy 
 

 

5 
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provádění automatických testů na 
testovacím projektu 

− aplikuje teoretické a praktické 
poznatky při tvorbě jednoduchých 
webových aplikací 

− prezentuje výsledky své práce 
na internetu a obhajuje svou práci 
před ostatními žáky a učitelem 

− využívá vhodné nástroje pro správu 
kódu 

Užití PHP při vývoji aplikací – realizace 

praktického vyučování (20 hodin) 

− samostatná a týmová práce podle 
zadání 

− návrh a realizace vlastní webové 
aplikace 

− nástroje pro správu kódu 
 

20 
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7.13 Počítačové systémy 

obor vzdělání:  Informační technologie 

forma vzdělávání:  denní studium 

počet vyučovacích hodin na studium:  10/318 

platnost:  od 1.9.2022 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle 

Cílem předmětu počítačové systémy je seznámit žáka s problematikou operačních systémů 

a počítačových sítí.  Důraz je kladen na získání prakticky využitelných znalostí a dovedností při 

jejich instalaci, konfiguraci a správě. Žák se naučí rozlišovat jednotlivé druhy sítí podle jejich 

topologie a taxonomie a porozumět principům komunikace v síti.  

Žák se naučí navrhovat a realizovat jednoduchou počítačovou síť s využitím aktivních 

a pasivních prvků, orientuje se v technickém vybavení počítačové sítě. Žák se naučí 

nakonfigurovat a připojit počítač k lokální síti i k síti Internet. Žák zvládne principy adresace 

a routování v počítačových sítích. Umí nakonfigurovat sdílení periferních zařízení a sdílení 

připojení k Internetu v lokální počítačové síti. Rozlišuje jednotlivé typy připojení k Internetu. 

Žák se naučí využívat bezdrátové technologie. Žák také bude připraven navrhovat a realizovat 

zabezpečení počítačové sítě proti zneužití a zajistit ochranu dat před zničením. 

Žák umí identifikovat a odstraňovat běžné závady v síti. 

Obecným cílem je připravit dostatečně žáka po teoretické a hlavně praktické stránce pro 

uplatnění v praxi jako správce operačních systémů a počítačových sítí.  

Charakteristika učiva 

Předmět je vyučován ve všech ročnících a je rozdělen do 2 základních tematických celků, které 

na sebe logicky navazují. Nejdříve se studenti naučí spravovat operační systémy na stanicích, 

později tyto znalosti uplatní při seznamování se s počítačovými sítěmi a správou serverových 

operačních systémů. 

První tematický celek se týká operačních systémů, instalovaných na pracovní stanice a je 

vyučován v průběhu 1. ročníku. Kromě teoretických znalostí, se studenti seznámí hlavně 

s praktickými činnostmi z oblasti správy dnes nejpoužívanějších operačních systémů. Naučí se 

je instalovat, konfigurovat, přizpůsobit jejich prostředí požadavkům uživatele, zabezpečit 

systém a nastavit připojení k počítačové síti. 
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Druhý tematický celek se týká počítačových sítí a je vyučován v průběhu dalších ročníků. První 

část je teoretická, ve které se vysvětlují základní pojmy a studenti se seznamují s hardwarem 

poč. sítí. Důraz je však kladen na praktické dovednosti. Nejdříve se studenti učí sestavit 

a nakonfigurovat malou počítačovou síť typu peer to peer, kde využívají znalosti z předchozího 

tematického celku. Je zařazen praktický projekt, kdy studenti podle zadaných požadavků 

navrhují počítačovou síť. Dále jsou probírány sítě typu klient server. Studenti se seznamují 

s nejčastěji používanými typy serverových OS, prakticky se učí je instalovat, konfigurovat, 

zabezpečovat data a provádět další nastavení. Závěrem je procvičováno připojení lokální sítě 

k Internetu a diagnostikování závad v počítačové síti. 

Pojetí výuky 

Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla žáky samostatně uplatňovat jejich znalosti 

a dovednosti v samostatných cvičeních. Část výuky je nezbytně nutné realizovat teoretickou 

formou, kdy jsou žákům vysvětleny a prezentovány potřebné informace ke zvládnutí daného 

tematického celku. Při této výuce je v maximální míře využívána prezentační 

technika k názorným ukázkám a k zajištění zpětné vazby od žáků, je nutné provádět 

systematické ověřování nabytých znalostí. Praktická i teoretická výuka probíhá v dělených 

skupinách žáků, kdy každý žák může samostatně pracovat u počítače na zadaných úlohách 

nebo je práce řešena v týmech projektovou formou výuky. 

Studenti mají k dispozici vyhrazené pracovní stanice i servery, na kterých prakticky nacvičují 

potřebně dovednosti – instalace systému, nastavení prostředí, zabezpečení apod. V učebnách 

je možné sestavovat funkční počítačovou síť, na které si studenti procvičují nabyté znalosti. 

Hodnocení výsledků žáků 

Základním ověřováním dovedností jsou kontrolní testy a písemně zpracovávané prověrky 

hlavně u těch odborných témat, kde je obtížné nebo nemožné praktické ověření znalostí. 

Stěžejní formou hodnocení žáků je hodnocení výsledků z praktických cvičení – zpracované 

výstupy řešených praktických úkolů, jejich analýzy, závěry, vypracované projekty, realizované 

prezentace na daná témata apod. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Předmět Počítačové systémy se podílí zejména na rozvoji kompetencí: 

− k učení  - žák je veden k samostatnosti v učení, k rozvoji schopnosti vyhodnotit dosažené 
cíle v učení a volit vhodné způsoby učení; učí se pracovat s textovým, obrazovým 
i zvukovým studijním materiálem a vyhledávat vhodné zdroje k učení 
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− k řešení problémů  - žák vypracovává seminární práce, zprávy z exkurzí, zpracování daných 
témat, referáty, prezentace. Žák se učí dovednosti analyzovat zadání úkolu, získat 
informace potřebné k řešení úkolu, navrhnout řešení (pomůcky, literaturu, metody, 
techniky). 

− komunikativních  - žák se srozumitelně a přehledně vyjadřuje v mluvených i psaných 
projevech, používá odbornou terminologii, zpracovává texty a informace z médií (odborné 
časopisy, internet) 

− personálních a sociálních  - žák přijímá hodnocení svých výsledků samostatné práce ze 
strany učitele, přijímá jeho rady i kritiku; žák pracuje ve skupině na řešení zadaného úkolu, 
navrhuje postup řešení. Zvažuje návrhy ostatních ve skupině. Je zodpovědný za splnění 
daných dílčích úloh. 

− k pracovnímu uplatnění a podnikání  - žák získává přehled o možnostech uplatnění na trhu 
práce v daném oboru a povolání, učí se schopnosti přizpůsobit se měnícím se pracovním 
podmínkám 

− matematických  - žák se učí při řešení praktických úloh použít vhodné algoritmy, využívat 
a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, 
grafy,schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení praktického úkolu 
na základě dílčích výsledků 

− digitálních  - žák využívá v hodině internet (informační a vzdělávací servery) a počítačové 
aplikace při samostatné práci (prezentační programy, textové a tabulkové editory) 

Přínos předmětu Počítačové systémy se projevuje v průřezových tématech: 

− občan v demokratické společnosti  - Žák je stimulován k aktivitě, angažovanosti 
a k diskusím nad konkrétními úlohami praxe. Je veden ke komunikaci a zásadám slušného 
chování ve společnosti 

− člověk a životní prostředí  - Žák řeší příklady a praktické úlohy z praxe tematicky zaměřené 
s ohledem na životní prostředí a na zdraví člověka. 

− člověk a svět práce  - žák se učí řešit praktické úlohy z praxe, připravuje se systematicky na 
povolání, učí se pracovat v týmu 

− člověk a digitální svět – Žák využívá internet při samostatné práci, pracuje s prezentačními 
programy, textovým a tabulkovým editorem. Toto téma se vztahuje ke všem tematickým 
celkům v průběhu vyučování 

Mezipředmětové vztahy 

− předmět Počítačové systémy patří do okruhu odborných předmětů a jeho náplň tak úzce 

souvisí s ostatními předměty. Při výuce jsou používány poznatky zejména z předmětů 

Hardware a Fyzika. Při zpracování projektů využívají žáci znalosti a dovednosti nabyté 

v předmětu Aplikační software. Pro pochopení principů a práci v síťovém prostředí se 

aplikují i poznatky z Matematiky a Programování. 
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Rozpis učiva a realizace kompetencí: 

1. ročník       2 hodiny týdně; celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

− rozlišuje jednotlivé druhy OS 
vhodných na pracovní stanici 

− je schopen zvolit vhodný OS podle 
jednotlivých kritérií (cena, používané 
programové vybavení, systémové 
požadavky, licence apod.) 

Operační systémy obecně 

− definice a hlavní úkoly OS 

− přehled aktuálně nejpoužívanějších 
OS vhodných pro pracovní stanice 

− druhy, systémové požadavky, 
vlastnosti, použití, aktualizace, 
licence 

− teoretické pojmy: typy souborových 
systémů, správa operační paměti, 
procesy, jádro OS 

 

20 

−  nainstaluje operační systém; 

−  nakonfiguruje operační systém pro 
použití periferních zařízení; 

−  nastaví účty uživatelů a skupin 
a jejich 

−  oprávnění; 

−  připojí a nakonfiguruje počítač 
v rámci 

−  počítačové sítě; 

−  připojí počítač k síti Internet; 

−  zálohuje OS a data; 

−  zaktualizuje OS; 

−  zabezpečí PC proti zneužití; 

−  ochrání data před zničením; 

− zná funkci a význam jednotlivých 
síťových služeb; 

−  zaktivuje a nakonfiguruje síťové 
služby na osobním počítači 

OS Windows 

− druhy OS Windows pro pracovní 
stanice, hardwarové požadavky 

− instalace OS Windows na stanici, 
typy instalací, příprava před instalací 
– realizace praktického vyučování (5) 

− konfigurace OS Windows, ovládací 
panely, nastavení uživatelských účtů, 
pracovních skupin, pracovního 
prostředí 

− nastavení sdílení složek a souborů, 
periferních zařízení 

− konfigurace připojení k síti, IP 
adresa, maska, brána, nastavení 
síťových služeb DNS, DHCP 

− instalace periferních zařízení 

− nastavení připojení pracovní stanice 
k internetu, konfigurace poštovního 
klienta 

− systémové nástroje, správce úloh 

− správce zařízení, správa disků, práce 
s registry 

− zálohování dat a OS 

20 
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− způsoby zabezpečení a ochrany dat 
před zničením, antivir, firewall 

−  aktualizace OS 

−  nainstaluje operační systém; 

−  nakonfiguruje operační systém pro 
použití periferních zařízení; 

−  nastaví účty uživatelů a skupin 
a jejich oprávnění; 

−  připojí a nakonfiguruje počítač 
v rámci počítačové sítě; 

−  připojí počítač k síti Internet; 

−  zálohuje OS a data; 

−  zaktualizuje OS; 

−  zabezpečí PC proti zneužití; 

−  ochrání data před zničením; 

− zná funkci a význam jednotlivých 
síťových služeb; 

−  zaktivuje a nakonfiguruje síťové 
služby na osobním počítači. 

OS Linux 

−  historie systému Linux, přehled 
nejběžnějších distribucí vhodných 
pro pracovní stanice, principy open 
source licencí, hardwarové 
požadavky 

−  základní ovládání příkazové řádky 
(shell), nejběžnější příkazy 
na manipulaci se soubory, prohlížení 
souborů, textové editory (ed,vi), 
sledování systému 

−  základní znalosti o fungování 
souborového systému, systém 
přístupových práv a atributů, 
adresářová struktura a význam 
jednotlivých adresářů 

−  instalace systému Linux, aktualizace 
systému, – realizace praktického 
vyučování (5) 

−  základy administrace systému, 
správa uživatelů, instalace SW, 
tiskárny, připojování disků 
a sdílených prostředků, sledování 
systému, konfigurace pracovního 
prostředí uživatelů a princip 
autorizace 

− základní konfigurace stanice pro 
připojení k síti 

− síťové služby DNS, DHCP, FTP, SSH 
 

10 

2. ročník       2 hodiny týdně; celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

−  klasifikuje sítě podle zvoleného 
kriteria 

− (např. fyzického, logického, 
geografického); 

Úvod do počítačových sítí 

− Topologie sítí fyzické, logické 
a geografické členění sítí 

20 
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−  orientuje se v základních principech 
komunikace v síti; 

−  využívá referenční model ISO/OSI 

− a TCP/IP k popisu síťové 
komunikace; 

− orientuje se v základních 
komunikačních protokolech 

− zná charakteristiky datových signálů 

− rozpozná jednotlivé způsoby 
přenosu dat 

− orientuje se ve způsobech řízení 
přístupu na přenosové medium 

− Komunikace v síti referenční modely, 
protokoly 

− Základy datových komunikací, 
šířka přenosového pásma, modulace 
signálu, analogový a digitální přenos 

− Přenosové techniky simplex, duplex, 
poloduplex, asynchronní, synchronní 

− Řízení přístupu k médiu  

−  rozeznává typy kabelových vedení 
a jejich parametry; 

−  zvolí použití pasivních prvků dle 
daných podmínek; 

−  zrealizuje jednoduchou 
strukturovanou 

− kabeláž (např. typu TP); 

−  rozlišuje aktivní prvky podle jejich 
základních funkcí; 

−  nakonfiguruje základní parametry 
zařízení (IP adresa, hesla aj.); 

− zná základní prvky bezdrátových sítí 

− orientuje se v jednotlivých síťových 
standardech 

Hardware sítí 

− Pasivní prvky sítí kabeláž, konektory, 
jejich typy, parametry, přenosové 
vlastnosti 

− Aktivní prvky sítí HUB, switch, router, 
síťová karta, jejich typy a parametry 

− HW požadavky na pracovní stanice 
a servery 

− Hardware pro bezdrátové sítě 

− Standardy síťového hardware 

20 

−  zrealizuje jednoduchou síť 
s využitím 

− pasivních a aktivních prvků bez 
síťového serveru s využitím 
kabelových i bezdrátových 
technologií 

− nakonfiguruje připojení pracovní 
stanice k síti IP adresa, protokol, 
maska, brána 

−  orientuje se v IP adresaci 
počítačových sítí; 

−  využívá funkci DHCP služby, funkci 
NAT; 

Realizace počítačové sítě peer to peer 
– realizace praktického vyučování (10) 

− Návrh a realizace jednoduché sítě  

− Konfigurace pracovní stanice s OS 
Windows a Linux – konfigurace 
síťového připojení, komunikační 
protokol, IP adresa, maska podsítě, 
brána 

− vytvoření pracovních skupin, 
doména 

− konfigurace uživatelských účtů, 
skupiny uživatelů 

− konfigurace sdílení dat v síti, sdílení 
periferních zařízení 

− zabezpečení a diagnostika sítě 

10 
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− nastaví uživatelské účty a sdílení dat 
a periferních zařízení podle potřeb 
uživatele 

− volí vhodné způsoby zabezpečení 
a ochrany dat 

−  identifikuje závadu v síti vhodným 

− postupem; 

−  konzultuje problémy s technickou 

− podporou; 

−  odstraní běžné závady v síti. 

− zná základní způsoby napadení sítí 

− a orientuje se v principech jejich 
obrany; 

− orientuje se v principu a významu 

− routování mezi sítěmi; 

− kybernetická bezpečnost 

− konfigurace bezdrátového připojení 
k síti 

− routování mezi sítěmi 

3. ročník       3 hodiny týdně; celkem 99 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

− volí vhodné HW vybavení serveru 
a pracovních stanic s ohledem 
na finální zatížení sítě 

− volí vhodné SW vybavení, zná 
způsoby licencování produktů 

− provádí instalaci systému na serveru, 
ovládání a základní činnosti 

− navrhuje a provádí rozvržení 
souborového systému na serveru 

− spravuje systémovou databázi Active 
Directory 

− orientuje se ve správě uživatelských 
účtů a profilů 

− navrhne vhodné metody 
zabezpečení dat na serveru 

− orientuje se ve správě a administraci 
systému 

− navrhne řešení pro síťový tisk 
a realizuje sdílení tiskáren 

Realizace počítačové sítě se síťovým 
serverem typu WindowsServer – 
realizace praktického vyučování(12) 

− Součásti sítě požadavky na stanice, 
požadavky na server 

− Skupiny a domény 

− Lokální a doménové uživatelské účty 

− Uživatelské profily 

− Charakteristika, ovládání, základní 
činnosti 

− Instalace systému 

− Souborový systém serveru, 
správa disku 

− Active directory a zabezpečení 
systému přístupovými právy 

− Administrace a správa systému 

− Skupinové politiky 

− Logon script  

− Licenční politiky 

− Konfigurace DHCP, DNS 

− Zálohování serveru 

50 
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− Síťový tisk 

− rozlišuje jednotlivé druhy serverů 
a zná jejich využití 

− rozumí principu a důvodům 
virtualizace serverů 

− umí virtualizovat OS  

− chápe jednotlivé možnosti útoku 
hackerů na zařízení sítě 

− dokáže zabezpečit sítová zařízení 
před útočníky 

Řešení a zabezpečení serverů a dalších 
zařízení počítačové sítě 

− dělení serverů a jejich užití 

− virtualizace serverů   

− útoky na síť a její zabezpečení 

− kybernetická bezpečnost 

20 

4. ročník       3 hodiny týdně; celkem 87 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

−  provádí instalaci systému 
na serveru, ovládání a základní 
činnosti 

− navrhuje a provádí rozvržení 
souborového systému na serveru 

− konfiguruje systém pro použití jako 
webový nebo poštovní server 

− realizuje vhodné zabezpečení dat 
na serveru 

Realizace počítačové sítě se síťovým 
serverem typu LinuxServer – realizace 
praktického vyučování (12) 

− instalace systému 

− správa souborového systému, 
adresářová struktura 

− konfigurace OS Linux jako síťového 
serveru, konfigurace protokolu 
TCP/IP 

− správa uživatelských účtů, skupinové 
účty 

−  webové servery 

−  poštovní server 

− DNS server, FTP server 

− způsoby zabezpečení dat 

12 

−  zrealizuje připojení k Internetu 
různými 

− způsoby; 

−  nastaví parametry pro připojení 
k Internetu; 

− ochrání lokální poč. síť vhodnými 
prostředky 

Připojení lokální počítačové sítě k síti 
Internet 

−  Modem, DSL, WIFI aj. 

− konfigurace připojení, programy pro 
sdílení připojení, proxy server 

− firewall, ochrana před útoky 

− software pro připojení sítě k síti 

− port forwarding 

10 

−  navrhne různé způsoby propojení 
bezdrátových zařízení 

Bezdrátové sítě 

−  hardwarové komponenty 

−  sítě typu Ad Hoc 

15 
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−  zrealizuje propojení různými 
způsoby 

−  vytvoří šifrovací klíč 

−  volí vhodné zabezpečení sítě 

−  zabezpečí bezdrátovou síť 

−  využívá doprovodné funkce 
bezdrátových prvků 

−  sítě s infrastrukturou 

−  šifrování 

−  bezpečnost sítě 

−  přístupy do sítě 

−  síťový most LAN x Wifi 

−  další funkce bezdrátových prvků 
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7.14 Odborná angličtina 

obor vzdělání: Informační technologie 

forma vzdělávání: denní studium 

počet vyučovacích hodin za studium: 2/62 

platnost:  od 1.9. 2022 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle  

Náplň studia je volena tak, aby žáci získali znalost cizího jazyka v širších souvislostech 

s předpokladem dalšího studia, zejména se zaměřením na informatiku.   

Obecným cílem předmětu je  

− zvládnout komunikaci na běžná odborná témata, se kterými se žáci seznámili v jiných 
předmětech   

− orientovat se v základní problematice počítačů, jejich komponent, příslušenství a software  

− orientovat se v technických pojmech používaných v oblasti IT, internetu, počítačových sítí 
a PC podpory  

− stimulace k pohotovým reakcím v pracovním životě  

− uplatnění žáka ve společnosti  

Charakteristika učiva  

Obsahem výuky je rozvíjení:   

− slovní zásoby z oblasti spojené s informatikou, počítači a počítačovými sítěmi  

− porozumění textu s odbornou tematikou IT 

− porozumění monologu, dialogu či projevu spojeného s odbornými tématy   

− písemného projevu spojeného s činnostmi a pozicemi ve firmách   

Pojetí výuky 

Slovní zásoba je studována formou výkladu, doplňovacích cvičení bez výkladu v rodném jazyce 

za použití synonym z obecného jazyka (metoda CLIL).  

Porozumění se trénuje čtením textů z odborných materiálů bez překladu s vysvětlováním 

neznámých výrazů synonymy z obecného jazyka nebo za použití monolingvních slovníků.  

Motivační činitelé – zařazení her a soutěží, stimulačních metod, veřejné prezentace žáků, 

uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit směřující k potřebám žáků dorozumět 

se s mluvčími z daných jazykových oblastí.  
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Hodnocení výsledků žáků 

Během průběžného hodnocení je kontrolováno zvládnutí nové slovní zásoby, porozumění 

textu i poslechu formou testu s min. úspěšností 50 %. Písemný projev je hodnocen zejména 

z hlediska dodržení formy a dostatečného objasnění navržených řešení.  Hodnotí se také 

aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných prací. Při hodnocení žáků se vyučující 

řídí platným školním řádem. Je uplatňován individuální přístup, a to zejména vůči žákům 

s poruchami učení. Součástí procesu hodnocení je i tzv. sebehodnocení a hodnocení 

zkoušeného ostatními. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Personální kompetence  

Žák by měl být připraven:  

− efektivně se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit se na 
základě zprostředkovaných zkušeností  

− sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku  

− stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní 
orientace  

− dále se vzdělávat 

Sociální kompetence  

Žák by měl být schopen:  

− přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly  

− pracovat v týmu  

− nepodléhat předsudkům a stereotypům k jiným lidem a kulturám  

Kompetence k pracovnímu uplatnění  

Žák je veden k tomu, aby:  

− znal možnosti uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na 
jazykovou gramotnost  

− dokázal se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce 

Komunikativní kompetence   

 Žák: 

− formuluje své myšlenky srozumitelně a vysvětlí svoje stanovisko  

− samostatně zpracovává informace a reprodukuje je  

− vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci  
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− vhodně se prezentuje v souladu s pravidly daného kulturního prostředí  

Přínos předmětu Odborná angličtina se projevuje v průřezových tématech: 

Občan v demokratické společnosti   

Žák je veden k tomu, aby uměl diskutovat, obhájit své postoje, dojít ke kompromisu s ohledem 

nejen na vlastí zájmy, ale i zájmy společnosti. 

Člověk a digitální svět: 

Žák je veden k tomu, aby používal internet jako zdroj informací a ke zdokonalování se ve 

schopnosti efektivně používat prostředky výpočetní techniky v běžném každodenním životě, 

a zvláště v profesním životě.  

Člověk a životní prostředí  

Žák je veden k tomu, aby poznával svět, učil se mu rozumět a chápal nutnost ekologického 
chování v souvislosti s lidským zdravím.  

Člověk a práce  

Žák je veden k absolvování pohovoru v cizím jazyce. 

Mezipředmětové vztahy  

V předmětu Odborná angličtina se využívají znalosti nabyté především v odborných 
předmětech Hardware, Databáze, Webové aplikace, Aplikační software, Programování 
a Počítačové systémy, neboť žák je veden k tomu, aby používal anglickou odbornou 
terminologii a slovní zásobu spojenou s výše uvedenými odbornými předměty. Využívá však 
také znalostí a dovedností získaných v předmětu Matematika, neboť žák je rovněž veden 
k tomu, aby vyjádřil základní matematické pojmy v cizím jazyce a aby vytvářel různé formy 
grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) při vypracovávání 
projektových prací. 
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Rozpis učiva a realizace kompetencí: 

3.ročník       1 hodina týdně; celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 
počet 
hodin 

Řečové dovednosti  
Žák:  

− porozumí školním a pracovním 
pokynům 

− upevňuje si návyky správné 
výslovnosti odborné slovní 
zásoby 

− aktivně si osvojuje novou slovní 
zásobu, fráze, kolokace 

− rozumí odborné terminologii 
a správně ji používá 

− čte a orientuje se v odborném 
textu  

− najde v textu termíny dle definic  

− dokáže přiřadit synonyma ze 
všeobecného jazyka 
k technickým termínům  

− najde požadovanou informaci 
a rozumí technickým 
parametrům  

− orientuje se v jednodušších 
manuálech 

− rozumí projevu vyučujícího 
i rodilého mluvčího v pomalejším 
i standardním tempu 
o technických aspektech PC  

− dokáže vhodně reagovat na 
otázky  

− umí vysvětlit svou činnost s PC  

− zapojí se do odborné debaty 
nebo argumentace 

− rozumí příkazům PC  

− dokáže formulovat hlavní 
myšlenky vyslechnutého projevu 

1. Digitální věk  

− odborná terminologie 
a synonyma 

− obory a odvětví provázané 
s použitím PC 

− různé typy PC 

− základní struktura počítačového 
systému 

− binární kód 

− role play – koupě nového PC, 
vyjádření technických parametrů 
a požadavků 

− konverzační obraty  

− popis odborných komponent 

6 

2. Vstupní a výstupní zařízení 

− odborná terminologie 
a synonyma 

− pojmenování a účel vstupních 
zařízení  

− pojmenování a účel výstupních 
zařízení  

− identifikace různých typů kláves 
na klávesnici a jejich využití 

− popis systému rozpoznání hlasu 
a jeho využití 

− pojmenování a porovnání 
různých typů tiskáren, jejich 
využití v praxi 

− typy, charakteristiky a vlastnosti 
zobrazovacích zařízení (LCD, 
plasma, OLED, …) 

− ergonomie 

− nakládání s elektronickým 
odpadem 

6 

3. Úložná zařízení 6 
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− přednese připravenou prezentaci 
ze svého oboru a reaguje na 
jednoduché dotazy 

− vyjadřuje se ústně nebo písemně 
k danému tématu 

− vyslovuje a intonuje 
srozumitelně co nejblíže 
přirozené výslovnosti 

Jazykové prostředky  
Žák:  

− dokáže dávat rady telefonicky  

− umí objasnit technické problémy 

− upevňuje si návyky správné 
výslovnosti odborné slovní 
zásoby  

− aktivně si osvojuje novou slovní 
zásobu, fráze, kolokace 

− rozumí odborné terminologii 
a správně ji používá  

− správně a přirozeně používá 
anglický slovosled 

− prezentuje své řečové a jazykové 
dovednosti s pomocí PC 
a dataprojektoru 

− odborná terminologie 
a synonyma 

− magnetická úložná zařízení 

− optická úložná zařízení 

− flash memory 

− nakládání s elektronickým 
odpadem 

4. Základní software 

− odborná terminologie 
a synonyma 

− operační systémy 

− word processing 

− Excel 

− databáze 

6 

5. Internet 

− odborná terminologie 
a synonyma 

− internet 

− email 

− web 

− chatování a videokonference 

− internetová bezpečnost 

6 

4. ročník       1 hodina týdně; celkem 29 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Žák: 

Tematické celky 
Min. 

počet 

hodin 

Řečové dovednosti  
Žák:  

− porozumí školním a pracovním 
pokynům;  

− sehraje roli klienta i odborníka, 
obchodního partnera, žadatele, 
poradce 

− uděluje rady a dovede 
následovat odborné instrukce 

− upevňuje si návyky správné 
výslovnosti odborné slovní 
zásoby;  

1. Kreativní software 

− odborná terminologie 
a synonyma 

− počítačová grafika a design 

− multimédia 

− webový design 

− e-books, vydávání publikací  

5 

2. Programování 

− odborná terminologie 
a synonyma 

− počítačové jazyky 

− postup při tvorbě PC programu 

5 
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− aktivně si osvojuje novou slovní 
zásobu, fráze, kolokace 

− rozumí odborné terminologii 
a správně ji používá 

− čte a orientuje se v odborném 
textu  

− najde v textu termíny dle definic  

− dokáže přiřadit synonyma ze 
všeobecného jazyka 
k technickým termínům  

− najde požadovanou informaci 
a rozumí technickým 
parametrům  

− orientuje se v manuálech 

− rozumí projevu vyučujícího 
i rodilého mluvčího v pomalejším 
i standardním tempu 
o technických aspektech PC  

− dokáže vhodně reagovat na 
otázky  

− umí vysvětlit svou činnost s PC  

− zapojí se do odborné debaty 
nebo argumentace 

− rozumí příkazům PC  

− dokáže formulovat hlavní 
myšlenky vyslechnutého projevu 

− přednese připravenou prezentaci 
ze svého oboru a reaguje na 
jednoduché dotazy 

− komunikuje s jistou mírou 
sebedůvěry a aktivně používá 
získanou slovní zásobu, včetně 
vybrané frazeologie v rozsahu 
daných tematických okruhů 

− vyslovuje a intonuje 
srozumitelně co nejblíže 
přirozené výslovnosti 

Jazykové prostředky  
Žák:  

− Java, Javascript, C#, SQL, Python, 
C++ 

3. Zaměstnání v IT 

− odborná terminologie 
a synonyma 

− typy zaměstnání v IT – požadavky 
v praxi 

− simulace pracovního pohovoru 
v anglickém jazyce 

− sestavení CV/životopisu, žádosti 
o pracovní místo a motivačního 
dopisu v anglickém jazyce 

6 

4. PC sítě 

− odborná terminologie 
a synonyma 

− typy PC sítí 

− topologie sítí 
využití v praxi 

5 

5. Budoucnost IT 

− odborná terminologie 
a synonyma 

− nové technologie 

− PC games 

− rozvoj umělé inteligence (AI) 
 

5 
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− upevňuje si návyky správné 
výslovnosti odborné slovní 
zásoby  

− aktivně si osvojuje novou slovní 
zásobu, fráze, kolokace 

− rozumí odborné terminologii 
a správně ji používá  

− správně a přirozeně používá 
anglický slovosled 

− umí se představit, odpovídat na 
nejčastější otázky a obhájit své 
názory při přijímacím pohovoru  

− popíše své nejdůležitější kladné 
charakterové vlastnosti 
a odborné schopnosti při 
přijímacím pohovoru 

− dokáže napsat kvalitní životopis 
a motivační dopis 

− je schopen vytvořit prezentaci na 
dané téma a prezentovat svou 
práci  

− prezentuje své řečové a jazykové 
dovednosti s pomocí PC 
a dataprojektoru 
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8. Rozvoj klíčových kompetencí a začlenění průřezových témat 

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v rámci jednotlivých předmětů. Je realizován 

jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu předmětu nebo je obsahem 

dalších aktivit školy, například sportovních a lyžařských kurzů, besed, exkurzí, společenských 

akcí, soutěží a akcí třídních kolektivů. Tyto akce jsou uvedeny v ročním plánu práce školy. 

8.1 Přehled činností školy a jejich podíl na naplňování průřezových témat 

Přehled obsahuje činnosti v souladu s koncepcí na úrovni celé školy, nikoli na úrovni 

jednotlivých předmětů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS – občan v demokratické společnosti 

ČŽP – člověk a životní prostředí 

ČSP – člověk a svět práce 

IKT – informační a komunikační technologie 

Činnost ODS ČŽP ČSP IKT 

Odborná praxe   X X 

Zahraniční stáž X  X X 

Den otevřených dveří X  X X 

Exkurze (podle charakteru) X X X X 

Divadelní a filmová představení X    

Ukázkové hodiny    X 

Systém soutěží    X 

Nultý ročník    X 

Vyhodnocování nejlepších žáků X    

Maturitní zkoušky X    

Projektová činnost studentů    X 

Přijímací zkoušky    X 

Adaptační kurz  X   

Sportovní kurzy X    

Třídění odpadu  X   

Besedy (podle charakteru)  X X X 

Organizování soutěží    X 

Organizování školení a kurzů   X X 

Třídní schůzky, kontakt s rodiči X   X 
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9. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích 

činnostech 

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

činnostech,  škola postupuje dle platných právních předpisů. 

Rozpisem dozorů v průběhu výuky a při přesunech na výuku tělesné výchovy má škola 

zajištěnu kontrolu dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.  

Pozornost je zaměřena převážně na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při 

výuce a přesunech mezi učebnami. 

Pravidelně probíhá proškolování učitelů a zaměstnanců školy. Systém pravidelných kontrol 

a revizí zabezpečí nezávadný stav objektů školy. Škola dbá na označení nebezpečných 

předmětů a částí využívaných prostor školy v souladu s příslušnými normami. Na začátku 

školního roku prokazatelným způsobem seznámí žáky se školním řádem, zásadami 

bezpečného chování, s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP a požární 

ochrany souvisejících s činností vykonávanou žáky. 

Je dodržován soulad časové náročnosti vzdělávání  podle ŠVP  s počtem povinných 

vyučovacích hodin stanovených v rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje 

fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání. Pozornost je věnována 

ochraně žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy. 
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10. Autoevaluace školy 

Autoevaluace školy je důležitou součástí výsledků výchovně vzdělávacího procesu. Přináší 

zpětnou vazbu o problematických místech v práci školy. Získané výsledky šetření v různých 

oblastech práce školy jsou důležitým zdrojem informací pro rodiče, žáky, veřejnost, ale 

především pro vedení školy a učitele. Škola si ve svém ŠVP vymezila oblasti, ve kterých chce 

autoevaluaci provádět. Vzhledem k těmto oblastem stanovila i cíle a kritéria, podle kterých se 

práce školy bude vyhodnocovat. 

Oblast   Cíl Kritérium Nástroj 

podmínky ke 

vzdělávání 

příjemné a inspirativní 

prostředí, kvalitní 

vybavení s patřičným 

využitím 

spokojenost žáků, 

rodičů i učitelů 

dotazník pro žáky, rodiče, 

dotazník na zjišťování 

sociálně patologických 

jevů,  

průběh vzdělávání 

kvalitní, pestrá práce 

učitelů při naplňování 

záměrů ŠVP 

spokojenost žáků 

a rodičů, kvalita 

výsledků 

hospitační činnost vedení, 

vzájemné hospitace 

učitelů, sebehodnocení 

učiteli, dotazník pro žáky, 

srovnávací testy, rozbor 

projektů, soutěží 

výsledky vzdělávání 

úspěšné absolvování 

studia, dosáhnutí 

výsledků 

odpovídajících 

očekávaným výstupům 

ŠVP, rozvoj 

kompetencí ŠVP 

kvalita výsledků, vyšší 

procento úspěšných 

žáků u maturitní 

zkoušky, v dalším 

studiu 

klasifikace, hodnocení 

klíčových kompetencí, 

rozbor výsledků 

maturitních zkoušek, 

srovnávací testy 

řízení školy, 

personální práce 

efektivní chod školy, 

plnění zásad ŠVP, 

vytvoření podmínek 

pro realizaci učitelů 

i žáků 

převaha pozitivního 

hodnocení rodiči, ČŠI, 

zřizovatelem 

dotazník pro rodiče 

a absolventy, rozbor 

dalšího vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků 

výsledky práce 

školy 

naplnění koncepčních 

záměrů ŠVP 

výrazná převaha 

spokojených či spíše 

spokojených 

respondentů 

výroční zprávy o činnosti 

školy a o výsledcích 

hospodaření, dotazník 

pro rodiče a absolventy 
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11. Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP 

Škola se v oblasti spolupráce se sociálními partnery dohodla na rozvoji následujících činností: 

• Zajišťování výkonu odborné praxe v rozsahu stanoveném školou  

Podrobnosti o realizaci odborné praxe jsou uvedeny v kapitole 3.6. Organizace výuky. 

• Besedy se žáky  

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a organizací Renarcon jsou 

pořádány besedy zaměřené na problematiku sociálně patologických jevů. 

• Spolupráce s rodiči 

V této oblasti organizujeme nejméně dvakrát ročně schůzky s rodiči. V průběhu 

školního roku se mohou zákonní zástupci žáků kdykoli informovat o prospěchu 

a chování žáků. 

• Zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Úzce spolupracujeme se speciálním pedagogickým centrem, Pedagogicko-

psychologickou poradnou a s rodiči znevýhodněných integrovaných žáků. 

• Pravidelné konzultace sociálních partnerů při realizaci školního vzdělávacího 

programu 

V rámci další spolupráce v oblasti zkvalitnění výuky a její přiblížení potřebám trhu  

práce je zřízena Školská rada, jejíž členové se pravidelně scházejí. Tento orgán školy 

umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, zřizovateli a dalším  

osobám podílet se na správě školy, vyjadřovat se k realizaci školního vzdělávacího  

programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků apod. 


