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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název školy: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Adresa:   Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň

Kód a název oboru vzdělání: 41 – 56 – H/01 Lesní mechanizátor

Název školního vzdělávacího programu: LESNÍ  MECHANIZÁTOR

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní vzdělávání

Jméno ředitele: Mgr. Václav Vild

Kontakty: tel. 371728523, 371728522,
                    fax 371725597 
                     e-mail stredni@skola-rokycany.cz
                      www.skola-rokycany.cz

Platnost ŠVP od: 1. 7. 2014
Účinnost ŠVP od: 1. 9. 2014

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Lesní mechanizátor vznikl podle rámcového
vzdělávacího programu 41 – 56 – H/01 Lesní mechanizátor vydaný MŠMT dne 29. 5. 2008,
č. j. 6 907/2008-23.

ŠVP sestavil kolektiv pracovníků Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III.

ŠVP Opravář zemědělských strojů schválil ředitel SŠ dne ……………………………………
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Název organizace:               Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III                                    
 
Sídlo organizace:                Jeřabinová 96/III , 337 01   Rokycany    

Identifikační číslo organizace:    18242171                                          

Zřizovatel :    Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Právní forma:  příspěvková organizace

Poskytovaný druh vzdělání:  Škola poskytuje obory vzdělání poskytující střední vzdělání
s výučním listem, obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou a obory
vzdělání nástavbového studia  – denní formy vzdělávání (2 roky) a dálkové formy vzdělávání
(3 roky).

Statutární orgán školy:    Mgr. Vild Václav, č.j. jmenovacího dekretu: 1/1256/92
                                            ze dne 24.3.1992

Škola patří na okrese Rokycany mezi největší ze středních škol se stabilizovanou 
vzdělávací nabídkou. Organizačně je rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na  dva au-
tonomní směry :   směr strojírenský a směr služeb

Areál školy se nachází v bývalých starých kasárnách v Rokycanech  od 1. 9. 1993, v blízkosti
autobusového a vlakového nádraží. Tvoří jej budova školy pro teoretické vyučování, dvě nově
rekonstruované a moderně vybavené budovy dílen. Dojíždějící žáci mají zajištěno ubytování.
Žáci školy se zúčastňují krajských, celostátních soutěží odborných dovedností v jednotlivých
oborech vzdělání.
V rámci možnosti naplnění volného času mimoškolní činností se zaměřením na aktivní odpo-
činek nebo rozvoj schopností a zájmů žáků škola nabízí např. tyto zájmové kroužky – snow-
boardový, ekologický, jazykové apod.
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PROFIL  ABSOLVENTA

Název školy:                               Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Adresa:                                       Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany 
Zřizovatel:                                  Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Kód a název oboru vzdělání:    41-56-H/01 Lesní mechanizátor
Název ŠVP:                                LESNÍ  MECHANIZÁTOR
Dosažený stupeň vzdělání:       střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání:       3 roky, denní

Pracovní uplatnění absolventa:
Absolvent se uplatní zejména v komplexní lesní výrobě a v navazujících činnostech, tj. zej-
ména při výrobě reprodukčního materiálu a na manipulačních skladech. Značná šíře profilu
umožňuje  uplatnění  absolventů  i  v dalších  oblastech,  kde se vyskytuje  například  opravá-
renská a servisní problematika týkající se lesní techniky, při péči o komunální zeleň, péči o
přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany,  v trvalé péči o zeleň podél komunikací
nebo v závodech primárního zpracování dřevní hmoty.
Obor připravuje žáky pro kvalifikované provádění  prací  v ochraně,  zakládání  a pěstování
lesa, těžbě a soustřeďování dříví, manipulaci, dopravě a ochraně dříví. Žáci se naučí používat
vhodné  nářadí,  nástroje  a  základní  stroje  pro  ruční  obrábění  dřeva  a  kovu,  zakládání,
pěstování a ochranu lesa, těžbu dříví, včetně výroby sortimentů, soustřeďování a dopravu dří-
ví,  výrobu řeziva,  stavbu lesnických a mysliveckých zařízení.  Po získání  příslušné praxe
mohou samostatně podnikat.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T.

Výsledky vzdělávání:
Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:
- ovládá odbornou terminologii typickou pro dané povolání
- čte technické výkresy, výkresy polotovarů, schémata, pracovní návody, lesnické mapy, 
  technologické karty a orientuje se v ostatní technické dokumentaci
- osvojí si základní vědomosti o strojních součástech, mechanizmech a strojích používaných  
  v lesnictví
- aplikuje základní znalosti v používání počítače
- používá a dodržuje základní pracovní postupy při zakládání, pěstování, ochraně a obnově  
  lesa
- používá  a dodržuje základní pracovní postupy při těžbě, soustřeďování a dopravě dříví, jeho
  manipulaci a ošetření při skladování
- ovládá základní způsoby ručního i strojního zpracování dřeva pro potřeby lesního 
  hospodářství
- provádí kontrolu rozměrů, tvaru, vzájemné polohy ploch a jakosti povrchu za použití  
  vhodných měřidel
- zná a rozeznává základní dřeviny
- zná a rozeznává vady dříví pro jeho kvalitativní zařazení, měří jeho rozměry
- odhadne vzdálenosti, sklon a stav terénu, orientuje se a pohybuje v lesním prostředí, 
  posuzuje klimatické vlivy na pracovní činnost
- posuzuje vliv nesprávně zvolených pracovních postupů na lesní prostředí a dříví
- volí vhodné pracovní pomůcky, nářadí, nástroje a stroje
- zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště, ošetřování a běžnou údržbu příslušného 
  vybavení, strojů, nářadí a nástrojů
- osvojí si základní pracovní návyky pro výkon praktických činností v lesním hospodářství a 
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  v přidružené dřevařské výrobě, orientuje se v nových technologiích
- je informován o základních právech a povinnostech vyplývajících z postavení zaměstnance a
  o základní ekonomicko-organizační struktuře podniku
- osvojí si nejzákladnější právní a ekonomické principy související s drobným podnikáním
- zná a dodržuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
  zdraví při práci a hygieny práce v lesním hospodářství
- je schopen dodržovat technologickou a pracovní kázeň a spolupracovat s ostatními 
  spolupracovníky, je schopen v běžných pracovních problémech samostatného rozhodování
- uvědomuje si svoje schopnosti a z nich vyplývající možnosti uplatnění na trhu práce
- ovládá řízení motorových vozidel skupiny T, a to i v náročných podmínkách lesního 
  hospodářství

Žák byl veden tak, aby:
- znal své odborné a osobnostní kvality, dokázal posoudit své možnosti v oblasti profesní 
  dráhy
- měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě, pečlivě, zodpovědně a snažil 
  se dosahovat co nejlepších výsledků a uměl odstraňovat vzniklé nedostatky
- měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu, 
  posoudil možnosti svého pracovního uplatnění a dalšího vzdělávání
- prezentoval vhodným způsobem výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i 
  osobnostnímu rozvoji
- uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy 
  a zisk každé činnosti), pracoval hospodárně a snažil se o loajálnost v pozici zaměstnance
- pečoval o stroje a zařízení a prováděl jejich běžnou obsluhu a údržbu
- dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, znal 
  pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání
- jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování
- se dovedl vyjadřovat  v mateřském i v cizím jazyce přiměřeně situaci každodenního 
  a pracovního života
- četl s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy)
- měl základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti
- měl základní znalosti v oblasti právního vědomí
- měl vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k uplatnění na trhu práce, 
  orientoval se v podnikových činnostech a v pracovně právních vztazích
- měl základní numerické znalosti 
- dovedl posoudit běžné problémy, s nimiž se v životě setká, a hledat způsoby jejich řešení
- znal základy první pomoci, zásady správné životosprávy a obnovy duševních a fyzických sil 
- se orientoval  a byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke 
  komunikaci, pro získávání a zpracování informací v pracovním i osobním životě
- měl aktivní přístup k životu a k řešení problémů
- se snažil  jednat a komunikovat asertivně ve vztahu k sobě i k druhým
- si vážil vytvořených hodnot a chránil je
- respektoval lidská práva a hájil je, předcházel osobním konfliktům, nepodléhal předsudkům
  v přístupu k druhým
- jednal hospodárně v pracovním i osobním životě
- pociťoval odpovědnost za své zdraví, žil zdravým životním stylem
- vytvářel úctu k živé a neživé přírodě, k ochraně a zlepšování životního prostředí a k chápání 
  globálních problémů světa
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Způsob ukončení vzdělávání a certifikace s možností dalšího vzdělávání:
Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí
platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce
a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absol-
ventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních od-
borných školách a středních odborných učilištích a tím střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy.
V rámci vzdělání a úspěšného absolvování odborné přípravy mohou žáci získat osvědčení
pro práci s motorovou pilou, pro soustřeďování dříví univerzálním a speciálním lesním ko-
lovým traktorem, pro práci s hydraulickou rukou, pro práci s motorovým vyžínačem a křovi-
nořezem, pro sběr semen, šišek a roubů ze stojících stromů pomocí stupačkové soustavy a
zdarma řidičský průkaz skupiny T.
Součástí vzdělávání tohoto učebního oboru je také výuka předmětu Myslivost, ze kterého se
po úspěšném absolvování mohou žáci zúčastnit zkoušek z myslivosti.
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kód a název oboru vzdělání: 41-56-H/01 Lesní mechanizátor
                                                                      
Název ŠVP:                              LESNÍ  MECHANIZÁTOR
Školní vzdělávací program je určen pro hochy – dívky.

Dosažení stupeň vzdělání: 
- střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání: 
- 3 roky, denní vzdělávání

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:
-  úspěšné ukončení základního vzdělání
-  zdravotní způsobilost uchazeče (stanovena vládním nařízením)
-  splnění kriterií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok

Zdravotní způsobilost:
-  zdravotní  způsobilost  uchazeče  pro  daný obor  vzdělání  (stanovena  vládním nařízením),
k posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař
(zdravotní  omezení  vždy závisí  na  specifických  požadavcích  zvoleného oboru nebo před-
pokládaného uplatnění)

Ukončování vzdělávání:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvěd-
čení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Závěrečná zkouška se skládá z písemné, z praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní
zkoušky. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.
Stupněm vzdělání je střední vzdělání s výučním listem.

Organizace výuky:
Výuka je organizována jako tříleté denní vzdělávání. Organizace výuky se řídí legislativními
předpisy, zejména zák. č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.
Základní formou organizace výuky je týden odborné a všeobecně vzdělávající teoretické výu-
ky a týden odborného výcviku.
Teoretická výuka (odborná i všeobecně vzdělávací) se realizuje kromě klasické výuky
v systému vyučovacích hodin i formou exkurzí, kurzů a dalších výchovně-vzdělávacích akcí,
jako jsou besedy, diskuse, sportovní dny, výchovné koncerty atd.
Odborný výcvik je zajišťován na vlastním pracovišti  a na smluvních pracovištích školy u
právnických i fyzických osob.

Pojetí vzdělávacího programu:
Učební obor je náročný na dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení. Vy-
učující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný
vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. 
Vzdělávací  program umožňuje  získání  všeobecných  a  odborných  vědomostí,  manuálních
a intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání. Při sestavování a naplňování
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ŠVP je respektována snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a posto-
ji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělávání jsou re-
spektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Učivo odborných předmětů
je  vybráno  s ohledem na  možnosti  pracovního  uplatnění  absolventa  v různých  podnicích
regionu. 
Cílem  vzdělávacího  programu  je  poskytnout  žákům  určité  množství  všeobecných  a od-
borných poznatků a dovedností pro ovládání práce s mechanizovaným i ručním nářadím, při
obsluze mechanizačních prostředků při pěstování a ochraně lesů, při těžbě, soustřeďování a
odvozu dříví, při práci na skladech dříví, při práci v přidružené lesní výrobě a při ochraně
přírody, při sběru semen a plodů ze stojících vysokých stromů, při provádění běžných oprav
a údržby používaných mechanizačních prostředků a mechanizovaného nářadí.
Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu
práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce. 

Metody a formy výuky:
Jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků vzdělávání, kterého se má
dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter
vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivací, která stimuluje práci žáků a nejčastěji
se opírá o zájem o zvolený učební obor. Podobně aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se
týkaly problematiky odborných předmětů. Důraz je kladen na podporování samostatné práce
žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové
spolupráce  se  záměrem odpovídajícího  sebehodnocení  a  poznání  svých možností  a  ovliv-
ňování žákovských postojů  – samostatné práce žáků, skupinové práce,  žákovské projekty,
brainstorming, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné hodnocení, analýza výsled-
ků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které
žákovi usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruk-
tážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy
ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod.

Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové
kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav a koncertů,
odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do prezentačních
akcí školy.
Praktické vyučování umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření a
rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák
získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít
nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za
plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí
komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků. Metody odborného
výcviku jsou doplněny o návštěvy odborných pracovišť, exkurze, kurzy. 

Hodnocení žáků:
Při hodnocení žáků je používané slovní hodnocení a numerické hodnocení. Kritéria hodnocení
vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků SŠ Rokycany. [příloha č. 1]
Hodnocení žáků vyplývá z dílčí klasifikace žáka během pololetí. Příslušný vyučující učitel
předmětu využívá k hodnocení znalostí žáka různé druhy zkoušek - písemné práce
vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení,
prezentace projektů aj., sleduje průběžně výkon žáka, jeho aktivity při vyučování a
připravenost na vyučování.
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Hodnotí se ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah
získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti,
samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat
zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost.
V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a
k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných
teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa.
Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování školy,
Výsledky žáků při soutěžích, výsledky skupinových projektů apod.

Rozvíjení klíčových kompetencí:
Během vzdělávání je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby
uměl pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady
k tomu, aby se žák správně zapojit do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje.
Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných požadavcích na chování žáka ve škole i
na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňování a
rozvíjení sociálních kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém
uplatní své schopnosti a bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi.
Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s využitím IKT. Oblast
IKT je zaměřena nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na
vhodném využití těchto znalostí pro svůj osobní i pracovní život.
Výchovně vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně  při plnění svých
úkolů, aby zodpovídal za svá jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení
klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových
kompetence je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během vzdělávání.

Začlenění průřezových témat:
Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou
použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová
témata výrazně formují charakter žáků a jejich postoje. Průřezových témata jsou zařazována
do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo.

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků.
Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti,
formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem
respektovat a pomáhat si - besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné
poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názorů mladých lidí a
orientace na správné hodnoty života - besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek,
nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu. Velký význam má jednotný přístup
všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytváří image
školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových žáků,
kteří narušují kolektiv a řešení těchto situací ve spolupráci s výchovným poradcem.
Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování
člověka v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na
pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky, na
odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovorů,
besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím. V tomto
tématu  dochází  k plnění  Metodického pokynu  MŠMT k zajištění  environmentálního  vzdě-
lávání, výchovy a osvěty.
Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v žácích
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formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují
v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve třetím
ročníku jsou zařazeny exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou žákům
pomoci při hledání zaměstnání – sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání
nabídek, nácvik rozhovorů a další.
Realizace  tématu  Informační  a  komunikační  technologie spočívá  ve  zdokonalování
schopností žáků  pracovat různými s prostředky informačních a komunikačních technologií.
Výuka předmětu IKT je rozložena do tří ročníků. Nejdříve je zařazeno ovládání základní soft-
waru a osvojení si dovednosti při práci s internetem. V dalších ročnících jsou tyto dovednosti
dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. V hodinách IKT tak mohou žáci v rámci
aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností mohou od-
bornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů.

Vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
Vzdělávání žáků se SVP probíhá v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláš-
kou  MŠMT  č.  73/2005  o  vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se  speciálními  vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými poruchami učení, žáci se specifickými poruchami
chování,  žáci  se  zdravotním  znevýhodněním,  žáci  se  sociálním  znevýhodněním  i  žáci
ohrožení sociálně patologickými jevy.
Žáci se specifickými poruchami učení jsou integrováni do běžné třídy a vzdělávají se podle
IVP. Podobný přístup je i k žákům s vývojovými poruchami chování, především s poruchami
pozornosti spojenými s hyperaktivitou (ADHD). Práce s nimi spočívá především ve volbě
vhodných výukových a výchovných prostředků.
Práce se žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu
vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito žáci jsou dlouhodobě sledováni a
vedeni třídními učiteli,  učiteli  odborného výcviku ve spolupráci s výchovným poradcem a
eventuelně s vychovateli DM.
Žáci mimořádně nadaní se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu. Mimořádně 
nadaní žáci (sportovci, umělci …) jsou uvolňováni z výuky na soutěže, utkání, mezinárodní 
turnaje atd.. Žáci se připravují individuálně, využívají konzultací jednotlivých učitelů.
Pro žáky, jejichž porucha dosahuje takového stupně, že je opravňuje k zařazení do speciálního
školství, je na žádost rodičů a na základě doporučení školského poradenského zařízení,vypra-
cován individuální výukový plán. Cíl vzdělávání těchto žáků zůstává zachován, rozsah učiva
může být přizpůsoben s ohledem na druh postižení žáka. Pro každého žáka volíme vhodné
metody vzdělávání a speciální formy ověřování osvojeného učiva. Výuka těchto žáků směřuje
k tomu, aby si i přes svůj handicap osvojili potřebné občanské, klíčové i odborné kompetence.
Podle IVP mohou být vzděláváni i žáci dlouhodobě nemocní.
Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu informováni o žácích se SVP, které učí, třídní
učitelé jsou podrobněji informováni o potřebách žáků se SVP ve svých třídách.
Při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s následujícími
institucemi a organizacemi:
Pedagogicko-psychologická poradna Rokycany
Oddělení sociálně - právní ochrany dětí MÚ Rokycany
Výchovní poradci základních škol, ze kterých integrované děti přicházejí
Středisko výchovné péče a výchovné ústavy v případě žáků s poruchami chování

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:
Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického i
praktického vyučování. Vychází z požadavku platných právních předpisů – zákonů, vyhlášek,
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technických norem i předpisů ES pro danou oblast. Prostory, ve kterých je prováděna výuka,
musí odpovídat Vyhlášce č. 410/2005 Sb.
Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména
s odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni. Rizika, která nejdou
eliminovat jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky, které žáci dostávají
bezplatně na základě Směrnice ředitele a jejichž používání se důsledně kontroluje.
Problematika bezpečnosti práce je podrobně popsána ve Školním řádu a vnitřním řádu dílen, 
se kterým jsou žáci seznámeni. Je zpracována Metodická osnova vstupního školení bez-
pečnosti práce a požární ochrany pro žáky, se kterou jsou žáci seznamování a prokazatelně 
poučeni vždy při úvodních hodinách jednotlivých předmětů.
Obsahem vstupního školení jsou mimo jiné tyto předpisy a normy:
Seznámení s dislokací objektů a umístěním lékárniček první pomoci
Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků i studentů, Traumatologický plán SŠ
Nařízení vlády č. 178/2001, kt. se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů.
Zákoník práce, Vyhláška č. 288/2003 Sb. o pracích zakázaných mladistvým
Proškolení z poskytování první pomoci
Proškolení z požární ochrany dle Tematického plánu školení SŠ (zákon 67/2001 Sb.,
Vyhláška č. 246/2001 Sb., výklad o požárním nebezpečí v organizaci, instruktáž o používání
přenosných hasicích přístrojů, seznámení s dislokací objektu, základní požární dokumentací,
umístěním ohlašovny požárů).
V odborném výcviku dále předchází každému novému tématu proškolení z BOZP. Žáci jsou
prokazatelně seznamováni s návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a s místními
provozně bezpečnostními předpisy.
Je podrobně stanoven systém vykonávání dohledu nad žáky při teoretickém i praktickém
vyučování. Při zajištění odborného výcviku na smluvních pracovištích je problematika BOZP
smluvně ošetřena v souladu s Nařízením vlády č. 108/1994 Sb.
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PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

Kód a název oboru vzdělání: 41-56-H/01 Lesní mechanizátor
Název ŠVP:                             LESNÍ  MECHANIZÁTOR

Personální podmínky:
Předměty oboru vzdělání automechanik vyučují  učitelé s úplnou odbornou a pedagogickou
způsobilostí. K dalšímu odbornému rozvoji  využívají semináře zaměřené na rozvoj pedago-
gických  dovedností např. pořádané pedagogickými centry. Odborné znalosti si převážně do-
plňují samostudiem. 
Odborný výcvik probíhá pod odborným vedením učitele odborného výcviku na dílně SŠ a na
pracovištích fyzických nebo právnických osob pod dohledem instruktora. 
Péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťuje ve škole plně kvalifikovaný vý-
chovný  poradce.     

Materiální podmínky:
Teoretické  vyučování  probíhá  v hlavní  budově  školy.  Teoretické  předměty  se  vyučují
v kmenových učebnách,  které jsou vybaveny běžnou technikou (tabule,  zpětné projektory,
video), kapacita učeben je 20-30 žáků. Pro výuku jazyků mají učitelé k dispozici učebny s da-
taprojektory, CD přehrávače, DVD přehrávače. Vybavení školy pomůckami umožňuje prová-
dět cvičení z fyziky. 
Výuka  tělesné  výchovy  probíhá  v gymnastickém  sále,  posilovně, pronajaté  tělocvičně,
plaveckém bazénu, na zimním a atletickém stadionu při ZŠ. Vybavení gymnastického sálu
umožňuje výuku gymnastiky, sálových her a kondiční přípravu. Vybavení atletického  stadio-
nu umožňuje provádět všechny atletické disciplíny. 
V prvním ročníku je zařazen lyžařský výchovně výcvikový kurz, který umožňuje sjezdové ly-
žování, snowboarding, běh na lyžích a turistiku. 
Výuka informační a komunikační technologie probíhá v odborné učebně s kapacitou 15 žáků,
každý žák má k dispozici osobní počítač s potřebným softwarovým vybavením a připojením
na internet. 
Odborný výcvik probíhá v budově dílen a na pracovištích fyzických anebo právnických osob
(dále jen smluvní pracoviště), je smluvně zajištěn v různých typech provozních jednotek. Pro
výuku je nutné, aby tyto provozovny (servisy) byly vybaveny vhodným zařízením a inventá-
řem pro daný obor vzdělání, škola před podpisem smlouvy o zajištění odborné praxe tyto vy-
bavení kontroluje. Všechna pracoviště splňují bezpečnostní a hygienické požadavky pro výu-
ku žáků.
Praktické činnosti formou odborného výcviku jsou realizovány v předmětu Odborný výcvik.
Odborný výcvik se vyučuje v dílně SŠ, která je vybavena potřebným zařízením pro výuku
oboru vzdělání automechanik – dva dvousloupcové zvedáky, diagnostika, pneuservis – zouva-
cí a vyvažovací stroje, mycí stůl, hydraulické zvedací stroje pro demontáž motorů vozidel, zá-
kladní strojní vybavení pro opravárenskou činnosti a běžné ruční a elektrické nářadí. Základní
dovednosti žáci získávají na výukových pomůckách učebny odborného výcviku. Odborný vý-
cvik se dále vyučuje na smluvních pracovištích SŠ pod vedením proškolených instruktorů od-
borného výcviku, kteří mají se SŠ smluvní vztah.

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně.  Organizace teoretického i praktického vyu-
čování je řešena tak, aby žáci měli potřebné přestávky na svačiny a na oběd. 

Škola má zajištěno internátní ubytování pro žáky.
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CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE SOCIÁLNÍMI
PARTNERY PŘI REALIZACI  ŠVP

Kód a název oboru vzdělání: 41-56-H/01 Lesní mechanizátor
Název ŠVP:                             LESNÍ  MECHANIZÁTOR

Pro splnění tematického celku Ruční práce při pěstování lesa se využívají lesní porosty na-
šich  smluvních  partnerů  –  VLS Hořovice,  LS  Mirošov  a  lesy  pana  Zdeňka  Šternberka,
LS Skřež.
Pro žáky druhých a třetích ročníků se pro údržbu a drobné opravy motorových pil využívá 
k těmto účelům vybavená dílna. Pro práci s hydraulickou rukou je určen trenažér a cvičná 
hydraulická ruka HARA – 60. Tematické celky Mechanizovaná těžba dříví, Lesní semenář-
ství a Soustřeďování dříví SLKT se plní v lesích u již zmíněných smluvních partnerů.

 Úsilí pedagogů je doplněno besedami ve spolupráci s PPP, které jsou zaměřeny na techniky 
vyrovnávání se se zátěžovými situacemi, asertivní vystupování, zlepšení komunikačních 
dovedností, posílení sebedůvěry jedince.

S Úřadem práce Rokycany a pobočnou HK ČR škola spolupracuje v oblasti náboru žáků a
uplatnění absolventů na trhu práce. 
Tyto organizace společně pořádají každým rokem v podzimních měsících akci zaměřenou na
nábor žáků ze základních škol. Žáci naší školy se této akce aktivně  zúčastňují  a snaží se
uvedený obor  vzdělání žákům základní školy co nejvíce přiblížit.
Pracovníci těchto organizací jsou pravidelně zváni na mimořádné akce školy, dny otevřených
dveří a závěrečné zkoušky.  
Součástí spolupráce  je i každoroční beseda  na Úřadu práce, kde se žáci posledních  ročníků
seznámí  s aktuální nabídkou pracovních míst, požadavky zaměstnavatelů, způsobem komu-
nikace s ÚP a základními legislativními kroky.  
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PŘEVOD Z RVP DO ŠVP
TRANSFORMACE Z RVP DO ŠVP

Škola Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Kód a název RVP 41-56-H/01 Lesní mechanizátor
Název ŠVP LESNÍ  MECHANIZÁTOR

RVP ŠVP
Vzdělávací oblasti a obsahové 
okruhy

Min. počet tý-
den. vyučova-
cích hodin

Vyučovací předmět Počet týdenních 
vyučovacích hodin

Jazykové vzdělávání
Český jazyk 3 Český jazyk a lite-

ratura
3

Cizí jazyk 6 Anglický/Německý 
jazyk

6

Společenskovědní vzdělávání 3 Občanská nauka 3
Přírodovědní vzdělávání 4 Základy přírod. věd 2

Fyzika 2
Myslivost 2

Matematické vzdělávání 3 Matematika 6
Estetické vzdělávání 2 Český jazyk a liter. 3
Vzdělávání pro zdraví 3 Tělesná výchova 3
Vzdělávání v ICT 3 Infor. a komuni-

kační technologie
3

Ekonomické vzdělávání 2 Ekonomika 2
Základy strojnictví 2 Strojnictví 2

Lesnické technologie 
a mechanizační prostředky 47

Nauka o lese 3,5
Technologie 3
Řízení motorových 
vozidel

1,5

Odborný výcvik 50
Strojírenské a opravárenské 
technologie

3
Technologie 3

Disponibilní hodiny 15
CELKEM 96 98

Kurzy 2 týdny

15
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UČEBNÍ PLÁN

Kód a název oboru vzdělání: 41-56-H/01 Lesní mechanizátor
Název ŠVP:                             LESNÍ  MECHANIZÁTOR
Stupeň vzdělání:                     střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání:                   3 roky
Forma vzdělávání:                 denní

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem

A. Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 2 6

Německý jazyk/Anglický jazyk 2 2 2 6

Občanská nauka 1 1 1 3

Matematika 2 2 2 6

Základy přírodních věd (EKOL, CH, Bi) 2 - - 2

Fyzika 1 1 - 2

Tělesná výchova 1 1 1 3

Informační a komunikační technologie 1 1 1 3

Ekonomika - - 2 2

Strojnictví 2 - - 2

Technologie 1 2 3 6

Nauka o lese 1 2 0,5 3,5

Myslivost 1 1 - 2

Řízení motorových vozidel - 1,5 - 1,5

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50

Celkem 32 34 32 98

Poznámky:
     1. Vyučování je organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden
         odborného výcviku. Na odborný výcvik jsou žáci rozděleni na skupiny, zejména
         s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické požadavky podle
         platných předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven
         vládním nařízením.

     2. Praktické činnosti formou odborného výcviku jsou realizovány v předmětech
         Odborný výcvik. Výuka je doplněna o návštěvy odborných pracovišť, exkurze a školní 
         projekty.
         Odborný výcvik probíhá na pracovištích školy pod odborným vedením učitele
         odborného výcviku a na smluvních pracovištích, kde pracují pod dozorem instruktora.

Přehled využití týdnů ve školním roce
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Činnost Počet týdnů v ročníku
1. ročník 2. ročník 3. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva 33 33 32

Sportovní výcvikový kurz 1 1 0

Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, vý-
chovně vzdělávací akce)

6 6 4

Závěrečná zkouška 0 0 4

Celkem 40 40 40

UČEBNÍ OSNOVY

Předmět:
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Občanská nauka
Matematika
Základy přírodních věd
Fyzika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Strojnictví
Technologie
Nauka o lese
Myslivost
Řízení motorových vozidel
Odborný výcvik

Název ŠVP: LESNÍ MECHANIZÁTOR
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Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 6/196
Platnost od: 1. 7. 2014 

Učební osnova předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Obor středního vzdělání s výučním listem

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Cílem předmětu je naučit žáky v souladu s jazykovými, komuni-

kačními a společenskými normami řešit  základní životní a pra-
covní situace,vyjadřovat své myšlenky, zážitky, názory a po-
stoje, vyhledávat informace důležité pro osobní a profesní roz-
voj, používat je a předávat.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
- chápali funkci spisovného mateřského jazyka, znali základní 
   jazykové normy a kategorie (s ohledem na výuku cizích jazy-
   ků), chápali rozdíl mezi spisovným a nespisovným vyjadřo-
   váním, dokázali rozeznat, kdy je vhodné či nevhodné použít 
   určitého tvaru z obou oblastí,
- chápali význam umění pro člověka, znali cenu kulturních pa-
   mátek a vážili si jich,  
- uměli využívat poznatků z teorie literatury k hlubšímu poro-
   zumění  uměleckým textům a dovedli vyjádřit vlastní zážitek 
   z poznaných uměleckých děl, dokázali být tolerantní ke vku-
   su druhých,
- dovedli pracovat samostatně i v týmu, rozvíjeli své vyjadřo-
   vací  dovednosti a schopnosti,
- porozuměli odbornému i uměleckému textu a interpretovali 
   jej,
- rozvíjeli své čtenářské dovednosti a dovedli umělecký text
   interpretovat,
-   využívali poznatků z literární historie a teorie literatury.
Učivo rozvíjí vědomosti a dovednosti žáků získané na základní 
škole s ohledem na společenské a profesní zájmy žáků . 

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu  RVP 41-56-H/01
oblast vzdělávání - Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, 
Estetické vzdělávání.Učivo je rozvrženo do tří oblastí.
Oblast mluvnice navazuje v prvém ročníku na znalosti ze zák- 
ladní školy o základech pravopisu v různých pravopisných je-
vech, prohlubuje je a upevňuje je, rozvíjí slovní zásobu a vy-
jadřovací schopnosti žáků, aby pochopili rozdíl mezi spisovnou a
nespisovnou normou. Žáci pracují s jazykovými příručkami,
pravidly českého pravopisu.
Ve druhém ročníku  oblast mluvnice navazuje na znalosti ze zá-
kladní školy o jednotlivých slovních druzích, prohlubuje je a
upevňuje s ohledem na jejich využívání v příslušných funkč-
ních stylech v návaznosti na zvolený učební obor.
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Ve třetím ročníku je v oblasti mluvnice učivo zaměřeno na pro-
hlubování  a upevňování znalostí pravopisu s ohledem na prak-
tické využívání v jednotlivých oborech, rozvíjení vědomostí a 
dovednosti z učiva o větě jednoduché a souvětím, na větný ja-
zykový rozbor.
Oblast slohu se věnuje v I. ročníku sestavení jednoduchého vy-
pravování, zdokonalování  kultury osobního projevu, správné-
mu, srozumitelnému, jasnému a věcnému vyjadřování a jeho
použití v běžných situacích, zdokonalování komunikativních
dovedností. Žáci si prohlubují  kulturnost vyjadřování s ohledem 
na zvolený učební obor.
Ve druhém ročníku se oblast slohu věnuje sestavení osobního a 
úředního dopisu, žádosti a jednoduchého popisu se zřetelem ke
zvolenému učebnímu oboru.
Ve třetím ročníku se jedná  o sestavení životopisu a jednodu-
chého výkladu, seznámení se základními zásadami a útvary
stylu publicistického a rozvíjení komunikativních dovedností
v běžných životních situacích.
Oblast literatury je v prvém ročníku zaměřena na rozlišování
základních literárních druhů a žánrů na základě četby ukázek,
upevňování znalostí o významných dílech naší i světové lite-
ratury od nejstarších dob do počátku 19. století. Je zařazeno 
učivo týkající se regionu.
Ve druhém ročníku je oblast literatury zaměřena na orientaci
v problematice literatury 19. století (rozlišení znaků realismu a
kritického realismu na základě četby ukázek)  provedení cha-
rakteristiky sociální a národnostní problematiky v literatuře
z přelomu 19. a 20. století.
Oblast literatury je ve třetím ročníku zaměřena na prohloube-
ní znalostí o základních literárních druzích a žánrech na zákla-
dě četby, ukázek literárních děl, na charakteristiku české a svě-
tové literatury od 20. let 20. stol. až do současnosti.
Výuka českého jazyka a literatury využívá znalostí ze základní
školy a mezipředmětově se doplňuje s předměty občanská nau-
ka, cizí jazyk, IKT, odborné předměty(podle jednotlivých obo-
rů).

Výsledky vzdělávání v oblasti 
citů, postojů, hodnot a prefe-
rencí 

Výuka směřuje k tomu, aby si žáci tvořili vlastní úsudek , doká-
zali objasnit a porovnat jednotlivé slohové útvary.
Četba a interpretace konkrétních ukázek z literárních děl vede 
k tomu, aby žáci správně rozlišili a doložili jednotlivé literární
umělecké směry.

Strategie výuky Dialog, přednáška, výklad, beseda, řízený rozhovor, samostatná
a skupinová práce, doplňování, testy, frontální opakování, moti-
vace, soutěže.
Výuka navazuje  na výstupní vědomosti  a dovednosti žáků, 
z dosaženého základního stupně vzdělávání  a rozvíjí je vzhle-
dem  ke společenskému a profesnímu zaměření žáků.Výuka 
českého jazyka má být pro žáka zajímavá a stimulující. Vede 
žáky ke získávání informací z aktuálních komunikačních zdro-
jů. Rovněž je zařazena regionální tématika, návštěva knihovny,
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muzea a filmového představení.

Kritéria hodnocení žáků Numerické, slovní, jednotlivců a skupin – diktáty, doplňovací 
cvičení, domácí úkoly, samostatné práce, referáty, slohová cvi-
čení, slohová práce – 1x ročně, vyhledávání v textu.
Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení vzdě-
lávání žáků SŠ Rokycany.                                                              

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Klíčové kompetence:
Kompetence k učení – žáci si osvojí správné zásady učení, po-
chopí, jak oddělit podstatné od méně důležitého a  jak provést  
správný záznam textu  a následně si dané učivo trvale osvojit.
Komunikativní kompetence – žáci se vyjadřují přiměřeně k ú-
čelu jednání v projevech mluvených i psaných, dokáží se vhod-
ně prezentovat při oficiálním jednání, zpracovávají věcně 
správně a srozumitelně přiměřené texty.
Kompetence využívat prostředky informačních a komuni-
kačních technologií  a pracovat s informacemi  -  žáci se sez-
námí se systémem knihoven, vzdělávání směřuje k tomu, aby 
pracovali s osobním počítačm při získávání informací , vypra-
covávání referátů.                                                                    
Průřezová témata:
Člověk a svět práce – žáci se naučí písemně a verbálně pre –
zentovat  při nejrůznějších jednáních.
Informační a komunikační technologie – žáci se seznámí se
systémem knihoven, pochopí jejich význam pro člověka, vy-
užívají počítačové techniky pro vyhledávání informací a zpra-
cování textů.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník                                                                                           Počet hodin: 66

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák/žákyně
- vysvětlí příslušnost českého jazyka 
   k jazykům slovanským

Mluvnice a sloh
1. Upevňování znalostí ze ZŠ
     - Úvod do vyučování jazyka, obecné
        poznatky o jazyce

4

- vysvětlí  význam tvarosloví a jeho
  správné používání v jazykových 
  projevech

2.  Základní vědomosti a dovednosti z tva-
     rosloví (skloňování, časování )
     

4

- v písemném projevu uplatňuje    
   znalosti  českého pravopisu a 
   zdokonaluje se
 - používá nejnovější normativní
   příručky českého jazyka

3.  Hlavní principy českého pravopisu
     - y/i po obojetných souhláskách
     - u/ů/ú 
     - pravopis skupin bě, vě, pě/bje vje

     - pravopis skupin mě/mně
     - pravopis předpon s-, z-, vz-, a předložek
       s(e),z(e)

4
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- vysvětlí funkci slohotvorných či-
   nitelů 
- rozliší funkční styl a v typických
  příkladech  i slohový útvar
- připravuje se na aktivní účast 
  na společenském dění
- vhodně prezentuje
- zdokonaluje kulturu  osobního
   projevu

- objasní funkci vypravování
- zdokonaluje se v této oblasti
- vysvětlí význam používání 
  přímé řeči
- prokazuje a zdokonaluje své
  vyjadřovací schopnosti

4. Podstata slohu a slohotvorní činitelé,              
    funkční styly
   - Projevy prostě sdělovací - vyjadřování
     ve sféře prostě sdělovací, při běžném 
     společenském styku, běžná komunikace
   - Nácvik dialogu a polylogů, soukromého
      i oficiálního charakteru
   - Krátké informační útvary
   - Zpráva, oznámení, inzerát, reklama

   - Vypravování, kompozice, jazykové pro-
      středky, řeč přímá a nepřímá

   

15

     

- rozvijí slovní zásobu a vyjadřo-
  vací schopnosti
- chápe rozdíl mezi vyjadřováním 
  spisovným a nespisovným
- rozliší na ukázkách spisovný jazyk
  obecnou češtinu a dialekty
- používá  adekvátní SZ včetně
   příslušné odborné terminologie

5. Slovní zásoba       
   - slovo
   - slohové rozvrstvení SZ
   - obohacování SZ
      Slova jednoznačná,mnohoznačná, 
      homonyma, synonyma, antonyma
      Základní způsoby tvoření slov

6

 Literatura 
- zopakuje a aktivizuje své estetické
  dovednosti  a znalosti ze ZŠ
- vysvětlí nutnost sebevzdělávání

1. Čtenářské zájmy, kulturní život
   - Čtenářské zájmy, beseda o kulturním 
      životě  žáků, individuální četba

2

- orientuje se v nabídce kulturních 
  institucí
- vysvětlí výhody knihoven a jejich
  Služeb
- vybírá informace a přistupuje k 
  nim kriticky

 2. Kulturní instituce v ČR a regionu
  -  knihovny a jejich služby, noviny, časopi -
      sy, jiná periodika, internet

1

- vysvětlí charakteristické znaky
  různých literárních textů a roz-
  díl mezi nimi

3. Základy teorie literatury
    - Podstata a funkce literatury
    - Literární druhy a žánry

        1

   
- prohloubí si poznatky o nejstar-
  ších dílech světové literatury
- uvědomí si stále aktuální odkaz
  těchto děl

4.Výběr z nejstarších světových literatur
    - Antický epos, řecká a římská lyrika,
       drama, próza
     - Význam Bible, biblické příběhy

        2 

        
- utřídí si základní poznatky 
  o období české středověké lite-
  ratury
- vystihne charakteristické znaky
  různých literárních žánrů
- vysvětlí význam osobnosti J. Husa

5. Výběr z české středověké literatury
    - Nejstarší památky našeho písemnictví
    - Doba Velké Moravy
    - Literární památky doby raného a
      vrcholného středověku (legendy, du-
      chovní písně, kroniky, satiry…)
      Literatura v době husitské, osobnost
      J. Hus

6
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- uvede významné představitele
  renesančního umění
- vyjádří prožitky z daných umělec-
   kých děl

6. Z evropské renesanční literatury
    - Hlavní rysy renesance
    - Petrarca,Boccaccio
    - Rabelaiase,Villon
    - Cervantes, Shakespeare

4

- charakterizuje problematiku, ob-
   dobí  pobělohorského
- vysvětlí pokrokovost a aktuálnost
  pedagogických názorů  J. A. Ko-
  menského
- objasní význam ústní lidové slo-
  vesnosti

7. Literatura doby pobělohorské                 
    - J. A. Komenský
    - Význam ústní lidové slovesnosti
       v 17.a 18. století

3

- vysvětlí základní znaky romantis-
  mu
- uvede významné představitele
  romantismu

8. Ze světového romantismu
    - Znaky romantismu
    - Romantismus anglický, francouzský

2

- uvědomuje si význam reforem 
  Josefa II. a práce národních 
  buditelů
- utřídí si základní poznatky o ná-
  rodním obrození
- chápe společenskou funkci divadla
- prohlubuje si  znalosti  o  význam-
  ných  představitelích  české litera-
  tury   

- vysvětlí hlavní rozdíl mezi úkolem 
  NO v Čechách a na Slovensku
- vyjádří vlastní prožitky z daných 
  uměleckých děl
- pochopí význam této epochy pro 
  kulturní rozvoj regionu

9. Z českého a slovenského národního
    obrození
    - Předpoklady NO, etapy   
    - I. etapa NO – význam práce historiků a
      jazykovědců, úloha divadla
    - II. etapa  NO – Jungmann, Palacký,    
      Šafařík, Kollár, Čelakovský
    - III. etapa NO – romantismus v české
      literatuře – Mácha, Sabina, Frič  -  
      počátky  realismu v české literatuře

 B. Němcová, K. J. Erben, J. K. Tyl, K. H.
 Borovský 
 Národní obrození na Slovensku, spisovná
 slovenština                                                
 Národní obrození v regionu

12
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 2. ročník                                                                                           Počet hodin: 66
Výsledky vzdělávání Učivo

                       
Počet hodin

Žák/žákyně
- aplikuje znalosti z 1.ročníku, zdů-
  vodňuje použití gramatických no-
  rem

Mluvnice a sloh 
1. Český pravopis     
     - Hlavní principy českého pravopisu     

4

- objasní zásady spisovné výslovno-
   sti a řídí se jimi

2. Zvukové prostředky a ortoepické
     normy
     - Jazyková kultura

2

- v písemném i mluvním projevu
  aplikuje poznatky z tvarosloví

- charakterizuje podstatná jména
  vyhledává je v textu, rozlišuje
  druhy
- vysvětlí tvorbu koncovek a použí -
   vá  je správně v písemném i mlu-
   veném stylu
 

- charakterizuje přídavná jména
   vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými
   druhy, vysvětlí jejich funkci ve
   větě, určuje jejich mluvni-
   cké kategorie
- přiřadí je správně ke vzorům
- rozlišuje tři stupně přídavných 
  jmen

- charakterizuje jejich funkci ve 
   větě, rozliší jednotlivé druhy –
   s ohledem na jejich pravopisné
   normy

- charakterizuje tento slovní druh
   rozliší v textu, rozezná jednotlivé
  druhy, odůvodní koncovky
- správně je používá v písemném i
   mluveném projevu

- vysvětlí význam sloves, charakte -
   rizuje je s ohledem na jejich slo-
   hové využití
- určí základní mluvnické kategorie

  (návaznost na cizí jazyk )

- objasní na příkladech vztah mezi

3. Slovní druhy a jejich klasifikace

 - Podstatná jména

 - Přídavná jména

 - Zájmena

 - Číslovky

 - Slovesa

    - Shoda podmětu s přísudkem

11
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  koncovkou sloves v minulém čase 
  a jeho podmětem
- aplikuje v praxi

- vysvětlí rozdíly mezi ohebnými a
   neohebnými  slovními druhy
- vyjmenuje je a objasní jejich 
   funkci ve větě

     - Neohebné slovní druhy

- objasní znaky stylu, rozliší jed -
  notlivé  druhy – hlavně úřední
  dopis – s ohledem na zvolený
  učební obor
- sestaví jednoduchý úřední dopis
  a žádost

4. Styl administrativní

    - Úřední dopis, žádost

3

- vystihne charakteristické rysy
  těchto projevů, rozliší jednotlivé
  typy
- vysvětlí funkční styl a jeho jazy-
  kové  prostředky

- poukáže na přednosti kultivova-
  ného písemného projevu, rozliší
  použití slov z jednotlivých jazy-
  kových rovin
- využívá poznatků z tvarosloví a
  ortografie

- objasní funkci popisu a srovná
  s charakteristikou
- rozliší charakteristiku přímou a
  nepřímou

- srovná popis a odborný popis
- objasní shody a rozdíly
- odborně se vyjadřuje o jevech 
  svého oboru – terminologie
- prokáže znalost základních od-
  borných znalostí oboru a schop-
  nost  aplikace teoretických zna-
  lostí v praxi

- přesně, jasně a srozumitelně for-
  muluje myšlenky

- aplikuje získané vědomosti s ohle-
  dem na učební obor žáků

5. Projevy prostě sdělovací, administra -
    tivní a prakticky odborné

     -  Osobní dopis

     - Popis

    -  Charakteristika

    - Odborný popis

 

10
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- objasní význam interpunkce a
  správně ji používá

6. Interpunkce ve větě jednoduché a 
    souvětí

3

Literatura

- ověřuje si základní učivo 
   z l. ročníku, zejména základní
   literární pojmy v návaznosti 
   na konkrétní literární díla

    Základní literární pojmy z l. ročníku 1

- rozpozná charakteristické rysy 
  realismu v různých druzích umění
- jmenuje hlavní představitele v čes-
  ké  a světové literatuře v kontextu
  doby

- vysvětlí znaky kritického realis-
   mu a význam K. H. Borovského
   pro moderní českou žurnalistiku,
   význam jeho satiry v tehdejších
   poměrech
-  objasní základní znaky fejetonu
   dokáže jej najít v současném tis-
   ku
-  objasní venkovskou tematiku a
   postavení ženy v této společnosti,
   problematiku sociální a poukáže 
   na její realistické zobrazení

1. Realismus v české a světové
     literatuře
     - Charakteristické znaky realismu
     - Představitelé světové tvorby - Ch.Dic-
        kens, H. Balzac,G.Flaubert,N.V,Go-
       gol, L.N. Tolstoj……
     - Kritický realismus v české literatuře

     - K.H. Borovský

      - J. Neruda

      - K. Světlá

9

 - prokáže recitační a interpretač- 
   ní dovednosti na základě díla 
   českých básníků 2. poloviny 19.st.

2. Česká poezie 2. poloviny 19.století
    - májovci, ruchovci, lumírovci

5

- na základě ukázek pochopí mez-
  níky historického vývoje našeho
  národa

3. Historická realistická próza
    - A. Jirásek, Z. Winter
                                                                 

4

- vysvětlí podstatu kritického rea-
   lismu  na dílech čekých autorů
   z konce 19. století

- objasní specifickou funkci divadla
   na konci 19. století
- prokáže znalost sociální proble-
  matiky tehdejšího venkova na  
  základě četby konkrétních děl,
  porovná se současným stavem
- porovná drama v jevištní a knižní
  podobě
- porovná zpracování  venkovské 
  problematiky v próze a dramatu

4 . Česká literatura z konce 19.století

     - Národní divadlo
     - České realistické drama
        L. Stroupežnický, br. Mrštníkové
      
     - Venkovská realistická próza
        T. Nováková, K. V. Rais….
     

5
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 - vysvětlí sociální a národnostní 
   problematiku  na základě poznat-
   ků z tvorby P. Bezruče 

- objasní význam národnostního 
   pojetí díla K. Tomana                
-  charakterizuje morální hodnoty
   v díle V. Dyka

-  objasní antimilitaristický postoj
   v dílech F. Gellnera a F. Šrámka

5. Česká literatura na přelomu 19. a 20.
     století          

- P. Bezruč

-  K. Toman

- V. Dyk

- F. Gellner, F.Šrámek

5

- jednotlivé autory zařadí časově i
  z hlediska  uměleckého směru
- charakterizuje typická díla auto-
   rů na základě četby a interpreta-
   ce textu a debatuje o něm

 6. Četba a interpretace textu 4

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník                                                                                           Počet hodin: 64

Výsledky vzdělávání Učivo
                      

Počet hodin

Žák/žákyně
- se seznámí s probíraným učivem
   třetího ročníku

Mluvnice a sloh 
1. Česká gramatika
          

1

- pěstuje přesnost a kulturu jazyka
- v písemné projevu uplatňuje zá-
  sady českého pravopisu 
- rozlišuje spisovný jazyk, obecnou
  češtinu a dialekty
- ve vlastním projevu volí prostřed-
  ky adekvátní komunikační situaci

2. Procvičení základních mluvnických
    znalostí
    - Hlavní zásady českého pravopisu
    - Jazyková kultura
    - Tvoření slov a slovní zásoba

6

- zdokonaluje se ve znalosti jazyko-
  vého systému
- rozliší větu jednočlennou a dvoj-
  člennou,určí jejich druhy
- pochopí vztahy ve větě

3. Druhy vět 
    - Druhy vět podle postoje mluvčího
    - Věty jednočlenné
    - Věty dvojčlenné 
    - Větné členy a větné vztahy            

5

- předvede samostatný slovní pro-
  jev
- vhodně se prezentuje
- klade otázky a vhodně formuluje 
  odpovědi
- samostatně zpracovává informace

4. Slohová cvičení
    - Grafická a formální stránka jednotli-
       vých písemných projevů 
    - Získávání a zpracování informací 
       z textu, jejich třídění a hodnocení

2

- sestaví životopis
- vyjadřuje se věcně správně,přes-
   ně a srozumitelně
-  posoudí kompozici projevu,je-
   ho slovní zásobu a skladbu

5. Životopis 2
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- objasní podstatu výkladu
-  ovládá a uplatňuje základní 
   principy výstavby výkladu
 - používá vhodné jazykové pro-
   středky
-  sestaví výklad na libovolné od-
   borné téma

6. Výklad
     - Kompozice výkladu , osnova
     - Jazyková stránka
     - Odborná terminologie výkladu
     
                                                           

6

 - pochopí rozdíl mezi větou jedno-
   duchou a souvětím
-  rozliší souvětí souřadné a  pod-
   řadné
- správně určuje  druhy vět vedlej-
   ších a vztahy mezi hlavními věta-
   mi

7. Souvětí
     - Souvětí  souřadné  - vztahy
     - Souvětí podřadné - druhy vedlej-
       ších

4

- pochopí význam publicistického
  stylu v dnešních sdělovacích pro-
  středcích, dovede se v nich správ-
   ně orientovat
- vysvětlí správně kompozici i jazy-
  kové prostředky úvahy, kritiky,
  fejetonu a reportáže
- správně je rozliší na základě uká- 
  zek

8. Publicistický styl
    - Znaky publicistického stylu
    - Úvaha – kompozice , jazyk
    - Kritika – kompozice, jazyk
    - Fejeton, reportáž – kompozice, jazyk
    

                                                                   

4

Literatura
- prohlubuje svůj zájem o litera-
  turu a uvědomuje si nutnost se-
  bevzdělávání
- zopakuje a aktivizuje si své vědo- 
  mosti

1. Přehled literárního učiva   
    - Beseda o kulturním životě žáků               
 

2

- pochopí  jednotlivé umělecké smě
  ry
- seznámí se s dílem J. Wolkera
- vysvětlí význam sociální balady
  v této problematice
- rozliší  znaky poetismu a prole- 
  tářského  umění 
- srovná tvorbu S.K.Neumanna a
  J. Seiferta

2. Umělecké směry na počátku 20. sto-
    letí v české literatuře
    - Poetismus, surrealismus, proletář-
      ské umění
    - J. Wolker, J. Seifert, S. K. Neumann,
      V. Nezval

                                                      

        3

- pochopí význam vzniku samo-
  statnosti ČSR po 1. světové vál-
  ce
- seznámí se s Haškovým dílem, je-
  ho významem, samostatně vyhle-
  dává informace
- vysvětlí význam legionářů na 
  vznik  samostatné ČSR
- pochopí pojem ztracená generace
- odsoudí válečné dobyvačné kon-
   flikty

3. Zobrazení 1. světové války v české
     a světové próze
     - Charakteristika politické  situace
     - Jaroslav Hašek
     - Další autoři –J. John, legionáři - infor-
        mačně

      - E. M. Remargue, E. Hemigway
      - R. Rolland
                                                                    

6
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- pochopí rozdíl mezi proudem de-
  mokratickým a levicovým
- vysvětlí význam osobnosti Karla
  Čapka 
- přiblíží pokrokovost a aktuálnost 
  jeho názorů, humanistický a proti-
  válečný postoj
- seznámí se s tvorbou E. Basse,         
   K. Poláčka, I. Olbrachta a M. Maje-
   rové
- doloží na ukázkách sociální cítění
   M. Majerové a I. Olbrachta             

4. Meziválečná česká literatura
    - Základní rozdělení – proud levicový,
      demokratický                              
    - Karel Čapek – základní oblasti jeho 
      tvorby, včetně dramatické
    - E. Bass
    - K.Poláček

     - Sociální tématika v díle I. Olbrachta a
       M. Majerové

6

- uvědomuje si význam divadla ve 
  20. a 30. letech
- objasní nové prvky v divadelní prá-
  ci Voskovce a Wericha
- vyjádří vlastní prožitky z daných 
  uměleckých děl
- aktivně poznává divadlo současné i 
   minulé

5. České drama ve 20. a 30. letech 20. st. 
     - Osvobozené divadlo v boji proti vál-
       ce a fašismu
     - J.Voskovec a  J. Werich
     - D 34 – E.F. Burian        

2

- pochopí snahu a hrdinství obyčej-
  ných lidí bojovat proti válce a oku-
  paci
- odsoudí protižidovské postoje na –
   cismu
- doloží na ukázkách z četby

6. Česká próza po 2. světové válce
     - Válečná tématika – J. Drda , M. Pujma-
        nová
     - Židovská tématika – O. Pavel , J. Weil,
       A. Lustig
              

5

- vysvětlí příčiny základního dělení
   literatury
- seznámí se s tvorbou B. Hrabala,
   Vl. Párala, J. Škvoreckého, J. Va-
   culíka
- srovná knižní tvorbu B. Hrabala a
   filmové zpracování J. Menzla

7. Ćeská literatura 70. a 80. let 20.st.
    - Základní dělení  - oficiální, samizdato-
      tová, exilová
    - B. Hrabal, Vl. Páral, J. Škvorecký, 
       L. Vaculík
        

5

- seznámí se s divadlem malých  fo –
   rem
- pochopí jeho úlohu 

8. Drama po 2. světové válce
    - Divadlo Semafor  - J. Suchý, J. Šlitr        

2

- zajímá se o literární  tvorbu
- uvědomuje si aktuální odkaz lite-
   rárních děl
- vyjadřuje vlastní prožitky z daných
  uměleckých děl
- samostatně vyhledává informace 
   v této oblasti

9. Současná česká literatura
    - M. Viewegh
    - Beseda o současné tvorbě dle zájmu žá-
      ků

3

Učebnice: TEJNOR, Antonín, HLAVSA, Zdeněk. „aj.“Český jazyk pro střední odborné 
                 školy a studijní obory SOU všech typů. l. vyd.Praha: Státní pedagogické naklada- 
                 datelství,1999.
                 SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro SŠ. l.vyd.Havlíčkův Brod: Frag-
                 ment,1996.
                 SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro SŠ. 2. vyd.Havlíčkův Brod: Frag-  
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                 ment, 1996.
                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka k literatuře v kostce I.. 2.vyd. Havlíčkův Brod: Frag-
                 ment, 2005. 
                 SOCH.ROVÁ, Marie. Čítanka k literatuře v kostce II. 2.vyd. Havlíčkův Brod:Frag-
                 ment 2004.
                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka k literatuře v kostce III. l. vyd. Havlíčkův Brod:
                 Fragment , 2004.
                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka k literatuře v kostce IV. l. vyd. Havlíčkův Brod:
                 Fragment, 2003. 

Vypracovala: Mgr. Alena Purkartová
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Název ŠVP: LESNÍ MECHANIZÁTOR
Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 6/196
Platnost od: 1. 7. 2014 

Učební osnova předmětu

ANGLICKÝ JAZYK

Obor středního vzdělání s výučním listem

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Žák se naučí pracovat se slovníkem, odbornými jazykovými 

publikacemi a dokáže vyhledat potřebné informace. Zpracuje 
cizojazyčný text-opravárenské návody.  Komunikuje 
v běžných situacích: požádá o pomoc, představí se, zeptá se na
cestu, omluví se, domluví se v restauraci, na hraničním pře-
chodu, na čerpací stanici, celnici. Vytvoří souvislý text na 
dané téma. Během studia získá slovní zásobu v rozsahu 1 500 
slov.

Charakteristika učiva Žák naváže na znalosti a dovednosti získané na základní škole 
( základy gramatiky, konverzační témata, např. rodina, se-
znamování, volný čas, sport, kultura). Procvičí konverzaci 
v situacích reálného života ( v restauraci, při seznamování, te-
lefonování) a v silniční dopravě ( popis cesty, jednotlivých 
částí aut, na celnici). Získá odbornou slovní zásobu v návaz-
nosti na odborné předměty a praxi v dílnách. Seznámí se s od-
bornou terminologií a jejím využití v praxi.

Výsledky vzdělávání v ob-
lasti citů, postojů, hodnot a 
preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
- si vytvořili pozitivní vztah k cizímu jazyku
- získali důvěru ve vlastní schopnosti
- byli ochotni se stále zdokonalovat v cizím jazyku.

Strategie výuky Výuka bude probíhat v jazykové učebně. Konverzace se zamě-
ří na rozšíření slovní zásoby, získávání nových odborných vý-
razů z oboru automechanik, jednoduchou komunikaci v situa-
cích běžného života a její procvičení. Gramatická oblast bude 
rozdělena do tří ročníků v návaznosti na konverzační témata. 
Při výuce bude použita učebnice dle výběru vyučujícího a na 
základě schválení předmětové komise, motoristický slovníček,
cizojazyčné časopisy, audio a videonahrávky, odborné texty a 
návody. Výuka povede žáky k využití anglického jazyka 
v praxi např. pomocí situačních metod.

Kritéria hodnocení žáků Žáci jsou hodnocení v komplexním rozvoji všech čtyř ře-
čových dovedností. Základem hodnocení je osvojení slovní zá-
soby, její rozsah a využití, schopnost komunikace, porozumění
mluvenému a psanému textu a orientace v něm. Přihlíží se 
k aktivitě žáků v hodinách a jejich zapojení do školních i mi-
moškolních soutěží v anglickém jazyce. Způsob hodnocení je 
známkování. Získané vědomostní znalosti se pověřují v testu, 

30



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III                                                  Lesní mechanizátor

v ústním zkoušení, v situačních hrách (rozhovory, scénky).

Přínos vyučovacího předmě-
tu k rozvoji klíčových 
kompetencí a aplikaci prů-
řezových témat

Klíčové kompetence
Kompetence k učení -  žáci jsou schopni efektivně se učit, vy-
hodnocovat dosažené výsledky, stanovovat potřeby a cíle 
dalšího vzdělávání.
Komunikativní kompetence -  žákova znalost  anglického 
jazyka a schopnost v něm komunikovat směřuje k tomu, aby 
byl schopen vyjádřit se v písemné i ústní formě v různých 
životních i pracovních situacích.
Personální a sociální kompetence - žák dokáže své jazykové 
znalosti využít na trhu práce  a pomohou mu zorientovat se 
v něm. Naučí se efektivně se učit a uplatňovat zásady duševní 
hygieny.
Občanské kompetence a kulturní povědomí - žáci získají země-
pisné znalosti anglicky mluvících zemí a  poznají jejich kul-
turní hodnoty.
Kompetence k pracovnímu uplatnění - žáci jsou vedeni k vyu-
žití jazykových znalostí  při orientaci v odborném textu a zís-
kání  tak důležitých informací nutných pro praxi
Kompetence využívat prostředky informačních a komuni-
kačních technologií  -  žák dokáže pracovat s osobním počíta-
čem, využije slovník pro překlad jednoduchého odborného 
textu.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti  - žák je schopen se přimě-
řeně vyjadřovat (ústně i písemně) formulovat své myšlenky, 
postoje a názory. Navazovat vstřícné mezilidské vztahy a 
předcházet konfliktním situacím.
Člověk a životní prostředí - žák obsáhne v odborné termino-
logii problematiku ochrany životního prostředí v souvislosti 
s údržbou a opravárenstvím automobilů (např. ekologická li-
kvidace autobaterií a olejů).
Člověk a svět práce - žák dokáže sestavit životopis, odpovědi 
na inzerát, přijímací pohovory a výběrová řízení.
Informační a komunikační technologie - žák využije informace
získané z médií - např. zareaguje na nově vzniklou dopravní 
situaci ( objížďka, živelná katastrofa).  

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
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1. ročník                                                                                         Počet hodin: 66
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák
- odhadne význam jednoduchých
   neznámých výrazů v mluvené
   řeči
- přeloží jednoduché projevy
   rodilých mluvčích v pomalém 
   tempu na známé téma
- přeloží jednoduché pokyny, 
  jsou-li sdělovány jasně a 
  srozumitelně
- najde v jednoduchém textu
  důležité 
  informace a hlavní myšlenky
- samostatně zformuluje vlastní 
  myšlenky ve formě krátkého 
  ústního sdělení v běžných 
  životních 
  situacích – rozhovor
- samostatně zformuluje vlastní 
  myšlenky  ve formě krátkého
  písemného sdělení
- vhodně využívá základní slovní
  zásobu a obecné fráze
- používá přiměřené gramatické 
  prostředky
- vhodně používá překladové i
  jiné 
  slovníky v tištěné i elektronické
  podobě a přeloží přiměřený text 
- vyhledá na mapě USA a dokáže 

stručně pohovořit o jeho geografii, 
kultuře, zvycích v porovnání s ČR

1. Upevňování znalostí ze ZŠ 2

2. Společenské obraty (pozdravy,  
    seznámení)
    - pořádek slov
       ve větě

- časování slovesa  „to be“ 
- abeceda

5

3. Moje rodina a popis osoby
    - osobní a přivlastňovací zájmena
    - charakterové vlastnosti 

- přivlastňovací pád
- písemná práce – My family

6

4. Záliby – volný čas 
    - sloveso like a dislike – vyjádření pocitů 

kladných i záporných
    - přítomný čas prostý (zápor, otázka)
    - Thanksgiving Day, Halloween

7

5. Ubytování
    - frekvenční příslovce
    - množné číslo
    - USA – geografie, vlajka, obyvatelstvo
    - Chrismas

6

6. Auto – popis , části, nářadí
    - člen určitý a neurčitý
    - sloveso „to have“ v přítomném čase

7

7. Gastronomie
   - vyjádření množství, objemové míry
   - příslovce míry
   - Valentine´s Day – historie a zvyky

6

8. Nakupování
   - číslovky 1- 1000
   - početní úkony – plus, mínus, krát a  dě-

leno
   - St. Patrick Day – historie a zvyky

7

9. Počasí
   - předpověď počasí + vyjádření teploty ve 

stupních Fahrenheita
   - New York + Statue of Liberty
   - Easter – zvyky v porovnání s ČR

6

 10.Autoservis, autobazar
     - názvy částí autoservisu a autobazaru
     - názvy činností vyjádřených příponou 
       -ing

7

11.Popis cesty, dotazy na cestu                    
     - předložky místa in, on, at
     - frázová slovesa (go by, take, ride, ….) 

7
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2. ročník                                                                                          Počet hodin: 66
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák
- odhadne význam neznámých výrazů
   v mluvené řeči v pomalejším 
   tempu
- orientuje se v jednoduchých 
   projevech
   rodilých mluvčích v pomalém 
   tempu na známé téma
- zachytí hlavní myšlenky  z 
   vyslechnutého rozhovoru
- přeloží jednoduché pokyny
  zprostředkované technikou ve 
  veřejných budovách- nádražní 
  rozhlas, předpověď počasí
- orientuje se v přiměřených 
   projevech  přizpůsobeného obecně
   odborného
  charakteru
- najde v jednoduchém textu důležité 
  informace
- čte pomalu, správně s porozuměním
  obecně odborné texty, které 
  obsahují známou slovní zásobu
- samostatně zformuluje vlastní 
   myšlenky ve formě krátkého 
   ústního sdělení v běžných situacích
   na veřejnosti
- přednese krátké, předem nacvičené
   vystoupení na známé téma
- samostatně zformuluje vlastní 
   myšlenky ve formě krátkého 
   písemného sdělení
- vhodně používá obecně odbornou 
   slovní zásobu a fráze
- vhodně používá přiměřené 
   gramatické prostředky
- používá překladové slovníky 
   v tištěné i elektronické podobě a 
   přeloží přiměřený obecně odborný
   text

1. Kultura – TV, kino, internet
    - tázací zájmena a příslovce
    - dny v týdnu

6

2. Režim dne, určování času
    - předložky časové in, at, on
    - vyjádření hodin – What time is it?

6

3. Sport
    - příčestí přítomné
    - přítomný čas průběhový

6

4. Autodoprava
    - opakování slovesných tvarů
       v přítomné čase

7

5. Plány do budoucna, výběr povolání
   - budoucí čas a způsoby jeho vyjádření
   - předložky spojené s budoucím časem un-

til/by
   - druhy zaměstnání a jejich hodnocení

7

6. Služby - komunikace se zákazníkem
    - Jak Vám mohu pomoci?
    - modální slovesa

7

7. Občerstvení
    - názvy jídla a pití
    - podst.jména počitatelná a nepočitatelná
    - Kanada – geografie, kultura, velká města

7

8. Nehoda – policie
    - názvy závad na automobilu
    - přítomný infinitiv
    - názvy dopravních značek
    - Austrálie a Nový Zéland

7

9. Telefonování
   - tvoření slov příponou „-less“
   - antonyma
   - účelový infinitiv

6

10. Prázdniny a cestování
     - dopravní předpisy v USA, VB a ČR
     - názvy dopravních prostředky a jejich 

(ne)výhody

7
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3. ročník                                                                                        Počet hodin: 64

Učebnice: WILLIAMS, M.. Real Life – Elementary (učebnice). 1. vyd. Pearson Longan, 
                 2010.
                 FOODY, L., DAWSON, N.. Real Life – Elementary (pracovní sešit). 1. vyd. 
                 Pearson Longan, 2010.

34

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák
- odhadne význam neznámých výrazů
   v mluvené řeči v pomalejším 
   tempu
- snáze  se orientuje v jednoduchých  
   projevech  rodilých mluvčích v
   pomalém    tempu na známé téma
- zachytí hlavní myšlenky  z 
   vyslechnutého rozhovoru
- přeloží jednoduché pokyny
  zprostředkovaným  technikou ve 
  veřejných budovách- obchodní
  dům
- přeloží přiměřené projevy 
  přizpůsobené obecně odbornému
  charakteru
- najde v jednoduchém textu důležité 
  informace
- popíše, situaci, jak došlo k nehodě
- čte pomalu, správně s porozuměním
  obecně odborné texty, které 
  obsahují známou slovní zásobu
- samostatně zformuluje vlastní 
   myšlenky ve formě krátkého 
   ústního sdělení v běžných situacích
   na veřejnosti
- přednese krátké, předem nacvičené
   vystoupení na známé téma
- samostatně zformuluje vlastní 
   myšlenky ve formě krátkého 
   písemného sdělení
- vhodně používá obecně odbornou 
   slovní zásobu a fráze
- vhodně používá přiměřené 
   gramatické prostředky
- používá překladové slovníky 
   v tištěné i elektronické podobě a 
   přeloží přiměřený obecně odborný
   text

1. Banka, směnárna
     - řadové číslovky, datum
     - označení dnů, měsíců, ročních období

6

2. Pojištění vozidla, nákladu
    - stupňování přídavných jmen
    - výrazy Trouble/symphathy

7

3. Zdraví, nemoci, úraz
    - stupňování příslovcí
    - časová příslovce

6

4. Celnice
   - modální slovesa have to/must
   - vazba there is/are

6

5. Pošta, korespondence
   - zeměpisné názvy
   - psaní adresy
   - dopis

6

6. Dopravní označení
   - minulý čas slovesa be (zápor, otázka)
   - Velká Británie a Londýn – geografie, kul-

tura, dějiny a historické památky

7

7. Doklady
   - minulý čas pravidelných a ne-

pravidelných sloves (otázka,zápor)
   - výrazy pravděpodobnosti a možnosti

7

8. Na benzínové pumpě
    - výrazy omluvy (apology)
    - vyjádření názoru

7

9. Ekologie a ochrana životního prostředí
    - způsoby znečistění životního prostředí
    - výrazy nutnosti a povinnosti

6

10. Životopis, inzerát
     - písemná práce – My curriculum vitae
     - předložky before a ago

6
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Vypracovala: Mgr. et Mgr. Ivana Fidlerová

Název ŠVP: LESNÍ MECHANIZÁTOR
Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 6/196
Platnost od: 1. 7. 2014 

Učební osnova předmětu

NĚMECKÝ JAZYK

Obor středního vzdělání s výučním listem

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Žák se naučí pracovat se slovníkem, odbornými jazykovými 

publikacemi a dokáže vyhledat potřebné informace. Zpracuje 
cizojazyčný text-opravárenské návody.  Komunikuje 
v běžných situacích: požádá o pomoc, představí se, zeptá se na
cestu, omluví se, domluví se v restauraci, na hraničním pře-
chodu, na čerpací stanici, celnici. Vytvoří souvislý text na 
dané téma. Během studia získá slovní zásobu v rozsahu 1 500 
slov.

Charakteristika učiva Žák naváže na znalosti a dovednosti získané na základní škole 
( základy gramatiky, konverzační témata, např. rodina, se-
znamování, volný čas, sport, kultura). Procvičí konverzaci 
v situacích reálného života ( v restauraci, při seznamování, te-
lefonování) a v silniční dopravě ( popis cesty, jednotlivých 
částí aut, na celnici). Získá odbornou slovní zásobu v návaz-
nosti na odborné předměty a praxi v dílnách. Seznámí se s od-
bornou terminologií a jejím využití v praxi.

Výsledky vzdělávání v ob-
lasti citů, postojů, hodnot a 
preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
- si vytvořili pozitivní vztah k cizímu jazyku
- získali důvěru ve vlastní schopnosti
- byli ochotni se stále zdokonalovat v cizím jazyku.

Strategie výuky Výuka bude probíhat v jazykové učebně. Konverzace se zamě-
ří na rozšíření slovní zásoby, získávání nových odborných vý-
razů a oboru automechanik, jednoduchou komunikaci v situa-
cích běžného života a její procvičení. Gramatická oblast bude 
rozdělena do tří ročníků v návaznosti na konverzační témata. 
Při výuce bude použita učebnice dle výběru vyučujícího a na 
základě schválení předmětové komise, motoristický slovníček,
cizojazyčné časopisy, audio a videonahrávky, odborné texty a 
návody. Výuka povede žáky k využití německého jazyka 
v praxi např. pomocí situačních metod.

Kritéria hodnocení žáků Žáci jsou hodnocení v komplexním rozvoji všech čtyř ře-
čových dovedností. Základem hodnocení je osvojení slovní zá-
soby, její rozsah a využití, schopnost komunikace, porozumění
mluvenému a psanému textu a orientace v něm. Přihlíží se 
k aktivitě žáků v hodinách a jejich zapojení do školních i mi-
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moškolních soutěží v německém jazyce. Způsob hodnocení je 
známkování. Získané vědomostní znalosti se pověřují v testu, 
v ústním zkoušení, v situačních hrách (rozhovory, scénky).

Přínos vyučovacího předmě-
tu k rozvoji klíčových 
kompetencí a aplikaci prů-
řezových témat

Klíčové kompetence
Kompetence k učení -  žáci jsou schopni efektivně se učit, vy-
hodnocovat dosažené výsledky, stanovovat potřeby a cíle 
dalšího vzdělávání.
Komunikativní kompetence -  žákova znalost  německého 
jazyka a schopnost v něm komunikovat směřuje k tomu, aby 
byl schopen vyjádřit se v písemné i ústní formě v různých 
životních i pracovních situacích.
Personální a sociální kompetence - žák dokáže své jazykové 
znalosti využít na trhu práce  a pomohou mu zorientovat se 
v něm. Naučí se efektivně se učit a uplatňovat zásady duševní 
hygieny.
Občanské kompetence a kulturní povědomí - žáci získají země-
pisné znalosti německy mluvících zemí a  poznají jejich kul-
turní hodnoty.
Kompetence k pracovnímu uplatnění - žáci jsou vedeni k vyu-
žití jazykových znalostí  při orientaci v odborném textu a zís-
kání  tak důležitých informací nutných pro praxi
Kompetence využívat prostředky informačních a komuni-
kačních technologií  -  žák dokáže pracovat s osobním počíta-
čem, využije slovník pro překlad jednoduchého odborného 
textu.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti  - žák je schopen se přimě-
řeně vyjadřovat (ústně i písemně) formulovat své myšlenky, 
postoje a názory. Navazovat vstřícné mezilidské vztahy a 
předcházet konfliktním situacím.
Člověk a životní prostředí - žák obsáhne v odborné termino-
logii problematiku ochrany životního prostředí v souvislosti 
s údržbou a opravárenstvím automobilů (např. ekologická li-
kvidace autobaterií a olejů).
Člověk a svět práce - žák dokáže sestavit životopis, odpovědi 
na inzerát, přijímací pohovory a výběrová řízení.
Informační a komunikační technologie - žák využije informace
získané z médií - např. zareaguje na nově vzniklou dopravní 
situaci ( objížďka, živelná katastrofa).  
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání

1. ročník                                                                                         Počet hodin: 66

37

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 
hodin

Žák
- odhadne význam jednoduchých
   neznámých výrazů v mluvené
   řeči
- přeloží jednoduché projevy
   rodilých mluvčích v pomalém 
   tempu na známé téma
- přeloží jednoduché pokyny, 
  jsou-li sdělovány jasně a 
  srozumitelně
- najde v jednoduchém textu
  důležité 
  informace a hlavní myšlenky
- samostatně zformuluje vlastní 
  myšlenky ve formě krátkého 
  ústního sdělení v běžných 
  životních 
  situacích – rozhovor
- samostatně zformuluje vlastní 
  myšlenky  ve formě krátkého
  písemného sdělení
- vhodně využívá základní slovní
  zásobu a obecné fráze
- používá přiměřené gramatické 
  prostředky
- vhodně používá překladové i
  jiné slovníky v tištěné i elektronické
  podobě a přeloží přiměřený text 

1. Upevňování znalostí ze ZŠ
    

2

       
2. Společenské obraty (pozdravy,  
    seznámení)
    - určitý a neurčitý člen, pořádek slov
       ve větě
    - časování slovesa sein a haben

5

3. Moje rodina a popis osoby
    - pravidelní slovesa v přítomném čase
    - osobní zájmena a zájmeno kein

6

4. Záliby – volný čas 
    - skloňování podstatných jmen, zápor

7

5. Ubytování
    - předložky se 3. a 4. pádem

6

6. Auto – popis , části, nářadí
    - osobní zájmena

7

7. Gastronomie
   - osobní zájmena se 3. pádem

6

8. Nakupování
   - číslovky

7

9. Počasí
   - slabá podstatná jména

6

10.Autoservis, autobazar
     - způsobová slovesa – 1. část

7

11.Popis cesty, dotazy na cestu
     - wo?  wohin_
     - slabé skloňování

7
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2. ročník                                                                                          Počet hodin: 66
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák
- odhadne význam neznámých výrazů
   v mluvené řeči v pomalejším 
   tempu
- orientuje se v jednoduchých 
   projevech
   rodilých mluvčích v pomalém 
   tempu na známé téma
- zachytí hlavní myšlenky  z 
   vyslechnutého rozhovoru
- přeloží jednoduché pokyny
  zprostředkované technikou ve 
  veřejných budovách- nádražní 
  rozhlas, předpověď počasí
- orientuje se v přiměřených 
   projevech  přizpůsobeného obecně
   odborného
  charakteru
- najde v jednoduchém textu důležité 
  informace
- čte pomalu, správně s porozuměním
  obecně odborné texty, které 
  obsahují známou slovní zásobu
- samostatně zformuluje vlastní 
   myšlenky ve formě krátkého 
   ústního sdělení v běžných situacích
   na veřejnosti
- přednese krátké , předem nacvičené
   vystoupení na známé téma
- samostatně zformuluje vlastní 
   myšlenky ve formě krátkého 
   písemného sdělení
- vhodně používá obecně odbornou 
   slovní zásobu a fráze
- vhodně používá přiměřené 
   gramatické prostředky
- používá překladové slovníky 
   v tištěné i elektronické podobě a 
   přeloží přiměřený obecně odborný
   text

1. Kultura – TV, kino, internet
    - časování způsobových sloves
    - sloveso wissen

6

2. Režim dne, určování času
    - silná sloves

6

3. Sport
    - odlučitelné a neodlučitelné předpony
    - zájmeno welcher

6

4. Autodoprava
    - opakování slovesných tvarů
       v přítomné čase ( slovesa pomocná
       a způsobová)

7

5. Plány do budoucna, výběr povolání
   - časování slovesa werden
   - budoucí čas

7

6. Služby-komunikace se zákazníkem
    - slovesa: slabá, silná, zvratná

7

7. Občerstvení
    - skloňování přídavných jmen

7

8. Nehoda – policie
    - přehled skloňování podstatných jmen
       v jednotném čísle
    - zájmeno man, jemand-niemand

7

9. Telefonování
   - skloňování určitého členu
   - skloňování přivlastňovacích zájmen
      zájmena kein v množném čísle

6

10.Prázdniny a cestování
     - podstatná jména v množném čísle
     - skloňování přídavných jmen v množném
       čísle 

7
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3. ročník                                                                                        Počet hodin: 64

Učebnice: TKADLEČKOVÁ, Carla, TLUSTÝ, Petr. GENAU! 1, 2. 1. vyd. Praha: Klett, 

39

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák
- odhadne význam neznámých výrazů
   v mluvené řeči v pomalejším 
   tempu
- snáze  se orientuje v jednoduchých  
   projevech  rodilých mluvčích v
   pomalém    tempu na známé téma
- zachytí hlavní myšlenky  z 
   vyslechnutého rozhovoru
- přeloží jednoduché pokyny
  zprostředkovaným  technikou ve 
  veřejných budovách- obchodní
  dům
- přeloží přiměřené projevy 
  přizpůsobené obecně odbornému
  charakteru
- najde v jednoduchém textu důležité 
  informace
- popíše, situaci, jak došlo k nehodě
- čte pomalu, správně s porozuměním
  obecně odborné texty, které 
  obsahují známou slovní zásobu
- samostatně zformuluje vlastní 
   myšlenky ve formě krátkého 
   ústního sdělení v běžných situacích
   na veřejnosti
- přednese krátké , předem nacvičené
   vystoupení na známé téma
- samostatně zformuluje vlastní 
   myšlenky ve formě krátkého 
   písemného sdělení
- vhodně používá obecně odbornou 
   slovní zásobu a fráze
- vhodně používá přiměřené 
   gramatické prostředky
- používá překladové slovníky 
   v tištěné i elektronické podobě a 
   přeloží přiměřený obecně odborný
   text

1. Banka, směnárna
     - řadové číslovky, datum
     - označení dnů, měsíců, ročních období

6

2. Pojištění vozidla, nákladu
    - stupňování přídavných jmen

7

3. Zdraví, nemoci, úraz
    - stupňování příslovcí

6

4. Celnice
   - podstatná jména označující míru,
      Množství a hmotnost

6

5. Pošta, korespondence
   - zeměpisné názvy

6

6. Dopravní označení
   - préteritum pravidelných sloves

7

7. Doklady
   - préteritum pomocných sloves
     (sein, haben, werden)

7

8. Na benzínové pumpě
    - préteritum způsobových sloves
       a slovesa wissen

7

9. Ekologie a ochrana životního prostředí
    - perfektum pravidelných sloves

6

10. Životopis, inzerát
     - perfektum pomocných sloves a slovesa
       wissen
 

6

 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III                                                  Lesní mechanizátor

                  2010.

Vypracovala: Mgr. Daniela Kellnerová

Název ŠVP: LESNÍ MECHANIZÁTOR
Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 3/98
Platnost od: 1. 7. 2014 

Učební osnova předmětu

OBČANSKÁ NAUKA

Obor středního vzdělání s výučním listem

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Předmět občanská nauka směřuje k pozitivnímu ovlivnění 

hodnotové orientace žáků a k tomu, aby se z nich stali infor-
movaní aktivní občané demokratického státu. Vede žáky k odpo-
vědnosti vůči sobě  i společnosti a k pochopení významu jednot-
livých probíraných disciplín pro řešení různých životních situací
. Učí žáky vyjádřit svůj názor, ale i přijmout názor druhých a 
polemizovat s lidmi jinak smýšlejícími, kriticky myslet, nenechat
se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, ve kterém žijí.

Charakteristika učiva Vychází z obsahového okruhu RVP 41-56-H/01 Spole-
čenskovědní vzdělávání a Estetické vzdělávání -  
3. tematického celku Kultura ( kultura národností na našem úze-
mí, společenská kultura – principy a normy kulturního chování, 
společenská výchova). Učivo je vybráno ve vztahu k profilu ab-
solventa. Je rozděleno do oblastí - Člověk v lidském společen-
ství, Člověk jako občan, Člověk a právo, Člověk a hospodář-
ství ( vzhledem k tomu, že v tomto oboru vzdělání probíhá sou-
běžně výuka předmětu ekonomika, není zařazena do tohoto 
celku  problematika: trh a jeho fungování, hledání zaměstnání, 
služby úřadu práce, nezaměstnanost , rekvalifikace, vznik, změ-
na a ukončení pracovního poměru, povinnosti a práva za-
městnance a zaměstnavatele, druhy škod, předcházení škodám a 
odpovědnost za ně, mzda časová a úkolová, daně, daňové při-
znání a sociální a zdravotní pojištění; z části jsou navíc uvedená 
témata řešena v oblasti Člověk a právo)  a Česká republika, Ev-
ropa a svět 

Výsledky vzdělávání v oblasti 
citů, postojů, hodnot a prefe-
rencí 

Výuka směřuje k tomu, aby  žáci:
- pochopili postavení  člověka v lidském společenství
- preferovali demokratické hodnoty, přístupy a občanské 

postoje před nedemokratickými 
- chápali okolní svět, kriticky posuzovali skutečnost kolem 

sebe, přemýšleli o ní, tvořili si vlastní úsudek a nenechali se 
jakkoli manipulovat

- oprostili se ve vztahu k druhým lidem od předsudků, in-
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tolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášen-
livosti

- rozvíjeli zdravý životní styl, a pochopili, že i oni jsou ne-
dílnou součástí přírodního dění světa, za jehož budoucnost 
nesou odpovědnost

Strategie výuky Celkově je učivo rozlišeno do tří postupných ročníků ( první, 
druhý, třetí), s jednohodinovou týdenní dotací ( roční varianta 
33, 33, 32 hodin ). Výuka navazuje na výstupní vědomosti a 
dovednosti žáků z dosaženého základního stupně vzdělání a roz-
víjí je vzhledem k jejich společenskému a profesnímu zaměření. 
Užívá převážně dialogických metod a důraz je kladen na 
schopnost žáka hodnotit získané informace z různých infor-
mačních zdrojů, kultivovaně  se vyjadřovat, argumentovat, ale 
zároveň naslouchat názorům druhých a uplatňovat týmovou prá-
ci.
Využívá exkurzí, přednášek, společenských a vzdělávacích ak-
tuálních projektů a nabídek různých institucí. 

Kritéria hodnocení žáků V základní podobě se vychází z pětistupňové klasifikace stano-
vené Pravidly pro hodnocení vzdělávání žáků. Žáci se hodnotí 
z ústního  a písemného projevu. Významnou součástí hodnocení 
je samostatná tvůrčí činnost, aktivní přístup při řešení problé-
mových situací, aplikace  získaných znalostí a dovedností 
z ostatních předmětů, osobní přínos k aktualizaci učiva a 
schopnost vyjádřit svůj vlastní názor na probíranou tematiku.

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Předmět rozvíjí zejména tyto kompetence:
- občanské kompetence a kulturní podvědomí  

Žák má odpovědné, samostatné, aktivní a iniciativní jednání
uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické 
společnosti:

- dodržuje zákony a práva, uvědomuje si povinnosti,   
     respektuje osobnost jiných lidí                          
- jedná v souladu s morálními principy
- zajímá se o politické a kulturní dění
- dovede kriticky přistupovat k pramenům informací
- není mu lhostejný charakter životního prostředí
- uvědomuje si vlastní a národní identitu

- komunikativní kompetence
- žák je schopen se přiměřeně vyjádřit k účelu jednání
-   logicky a srozumitelně formuluje své myšlenky, názory   
     a postoje
-   je schopen aktivně diskutovat, porozumět sdělení 
    druhých a respektovat jejich názory

- personální kompetence  
       -   žák reálně posoudí své fyzické a duševní možnosti
       -   odhadne důsledky svého chování a jednání
       -   umí vyhodnocovat své vlastní výsledky, odhalovat  a   
            napravovat své nedostatky
       -   dokáže přijmout kritiku
-  sociální kompetence

-   žák dokáže pracovat v týmu, odpovědně plní úkoly
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-   osobní iniciativou se snaží zlepšit pracovní a životní   
     podmínky
-    učí se přispívat k vytváření vstřícných mezilidských 
     vztahů, odstraňování diskriminace, řešení konfliktů

- další kompetence
         -    žák  řeší možné pracovní i mimopracovní problémy
         -    využívá prostředků informačních a komunikačních 
               technologií
          -   má přehled o svém uplatnění na trhu práce, právech a 
              povinnostech zaměstnance i zaměstnavatele
          -   vytváří si potřebu získávat nové vědomosti a    
              dovednosti k rozvoji dalších odborných aktivit
Předmětem prolínají tato průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti
- žák bude mít vhodnou míru sebevědomí, odpovědnosti a 

schopnost morálního úsudku
- bude schopen hledat kompromisy mezi osobní svobodou 

a odpovědností a bude kriticky tolerantní 
- bude mít potřebnou míru mediální gramotnosti, aby byl 

schopen odolávat myšlenkové manipulaci
- dovede jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a 

kontroverzních otázkách a hledat kompromisní řešení
Člověk a životní prostředí

- žák chápe postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na 
jeho zdraví a život

- pochopí souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidský-
mi aktivitami na lokální, regionální i globální úrovni

- žák je veden k pochopení uvědomit si nutnost zodpovědné-
ho přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním 
jednání

Člověk a svět práce
- žák je veden k tomu, aby si uvědomil zodpovědnost za svůj

vlastní život a význam vzdělání pro život
- je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné ka-

riéře
- žák je veden k tomu, aby byl schopen uvědoměle dodržovat

pracovní povinnosti, vycházet s budoucími kolegy a nad-
řízenými a podílet se na fungování demokratických zásad i 
na pracovišti

Informační a komunikační technologie
- žák je veden k zdokonalování schopnosti efektivně  
       využívat prostředků informačních a komunikačních   
       technologií  v běžném životě i v rámci přípravy na své 
       budoucí povolání
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník                                                                                           Počet hodin: 33

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně
- charakterizuje současnou českou   
  společnost, popíše její strukturu
- vysvětlí sociální nerovnost a  
  chudobu
- vysvětlí funkci kultury, vědy a 
  umění
- aplikuje zásady slušného chování 
   v běžných životních situacích
- uvede jaká práva a povinnosti pro 
  něho vyplývají z jeho role v rodině, 
  ve škole a na pracovišti
- uvede postupy, jimiž lze do jisté 
  míry řešit sociální problémy a 
  popíše, kam se může obrátit člověk 
  ve složité sociální situaci
- rozliší pravidelné a nepravidelné 
  příjmy a výdaje a dokáže sestavit 
  rodinný rozpočet tak, aby nebyl 
  deficitní, popř. uvede, jak naložit 
  přebytkovým rozpočtem domácnosti
- posoudí klady i zápory 
  služeb nabízených jednotlivými 
  peněžními ústavy a jinými subjekty 
  a jejich možná rizika
- rozezná zjevné manipulativní 
  postupy a objasní způsoby 
  ovlivňování veřejnosti např. 
  mediální masáž  atd.
- objasní význam solidarity a dobrých
  vztahů v komunitě 
- zaujme své stanovisko 
  k pozitivům i problémům 
  multikulturního soužití, objasní 
  příčiny migrace lidí
- posoudí, kdy je v praktickém životě 
  porušována rovnost pohlaví a 
  dokáže vysvětlit rovnocennost obou 
  pohlaví
- objasní postavení církví a věřících 
   v ČR a na základě poznatků o úloze
  víry v životě člověka je schopen 

1. Člověk v lidském společenství
     - lidská společnost
     - současná česká společnost, společenské 
       vrstvy, elity a jejich úloha
     - sociální nerovnost, chudoba v současné  
        společnosti
     - kultura hmotná a duchovní, kultura  
        národností na našem území
     - společenská kultura, principy a normy  
       společenského chování
     - pravidla slušného chování, kvalita  

  mezilidských vztahů, komunikace,  
  zvládání konfliktů  
  (odpovědnost, slušnost, optimismus a 
  dobrý vztah k lidem jako základ 
  demokratického soužití v rodině i širší 
   komunitě)
- rodina a její význam, vztahy mezi  
  generacemi

  - rozhodování o finančních záležitostech  
      jedince a rodiny – hospodářský život    
      rodiny, rodinný rozpočet
  - řešení krizových finančních situací,   
      sociální zajištění občanů
   - vrstevnické a jiné skupiny, vztahy 
      v těchto skupinách – přátelství, šikana, 
      falešné kamarádství                   
    - komunita, sousedství, dav, publikum,   
       populace, veřejnost 
   - rasy, etnika, národy, národnosti
   - majority a minority ve společnosti,   
      klady vzájemného obohacování a 
      problémy multikulturního soužití          
      ( genocida v době 2. sv. v. – Slovanů, 
      Romů, Židů a politických odpůrců) 
      migrace v současném světě, migranti, 
      azylanti
    - postavení mužů a žen v rodině a ve 
       společnosti

 - postavení žen v současném světě 
    v jednotlivých státech
 - víra, atheismus, náboženství a církve, 

33
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  obhajovat  potřebu tolerance 
  k lidem jiné víry i nevěřícím
- vysvětlí možnost zneužití duchovní 
  závislosti a objasní nebezpečnost 
  některých náboženských sekt a 
  náboženského fundamentalismu

    náboženská hnutí a sekty, náboženský 
    fundamentalismus, extremismus a 
    terorismus

    

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 33
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák/žákyně
- charakterizuje základní hodnoty a  
  principy demokracie a objasní její   
  fungování a problémy
- objasní význam lidských a  
  občanských práv
- vysvětlí, kam se obrátit, jsou-li 
  lidská práva ohrožena  a popíše 
  způsoby, jak lze ohrožená lidská 
  práva obhajovat
- kriticky přistupuje k masovým 
  médiím, využívá jejich nabídky, ale 
  dokáže odhadnout, kdy se jedná o  
  snahu ovlivnit veřejné mínění např. 
  zpravodajstvím, komentáři, 
  reportážemi, reklamou atd.
- charakterizuje  současný český 
  politický systém, objasní úlohu 
  politických stran, význam  
  svobodných voleb a občanské 
  angažovanosti
- uvede příklady funkcí obecní a 
  krajské samosprávy
- vysvětlí na praktických příkladech, 
  jaké projevy je možno nazvat 
  politickým radikalismem, 
  extremismem ( rasismem, 
  neonacismem, nacionalismem...)
- vysvětlí nepřijatelnost užívání 
  neonacistické symboliky a 
  propagace hnutí omezujících práva 
  a svobody lidí
- uvede příklady občanské aktivity ve
  svém regionu, vysvětlí, co se 
  rozumí občanskou společností
- diskutuje o vlastnostech, které by 
  měl mít občan demokratického 
  státu

1. 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
     - stát, český stát, státní občanství ČR a 
       jeho nabývání
     - 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 společnost, občanská 
       participace
     - občanské ctnosti potřebné pro      
       demokracii a multikulturní soužití

19
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- vysvětlí pojem právo, právní stát, 
  uvede příklady právní ochrany
- objasní způsobilost člověka  
  k právním úkonům a trestní 
  odpovědnost
- popíše jaké závazky vyplývají z
  běžných smluv a vlastnického 
  práva
- dokáže obhájit své spotřebitelské 
  zájmy
- vysvětlí práva a povinnosti    
  vyplývající ze vztahu mezi rodiči a 
  dětmi a  mezi manželi a doplní, kde 
  může v této oblasti hledat  
  informace nebo získat pomoc při 
  řešení uvedených problémů
- objasní postupy vhodného jednání 
  stane-li se svědkem sociálně 
  patologických jevů nebo 
  kriminálního jednání
- popíše soustavu soudů v ČR a   
  činnost orgánů činných v trestním  
  řízení, soudů, advokacie a notářství

2. Člověk a právo
    - právo, právní stát, spravedlnost
    - právní řád, právní ochrana občanů, 
      právní vztahy
    - občanské právo – vlastnictví, právo 
      v oblasti duševního vlastnictví; smlouvy, 
      odpovědnost za škodu
    - rodinné právo
    - trestní právo – trestní odpovědnost, 
      tresty a ochranná opatření, orgány činné 
      v trestním řízení
    - kriminalita páchaná na dětech a 
      mladistvých; kriminalita páchaná 
      mladistvými
    - soustava soudů v ČR
    - notáři, advokáti a soudci

14

3. ročník                                                                                           Počet hodin: 32
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák/žákyně
- vyhledá nabídky zaměstnání,    
  kontaktuje případného  
  zaměstnavatele a úřad práce, 
  prezentuje své pracovní dovednosti 
  a zkušenosti
- rozliší legální a nelegální postupy 
  získávání majetku
- posoudí klady i zápory služeb 
  nabízených jednotlivými peněžními 
  ústavy a jinými subjekty a jejich 
  možná rizika
- uvede postupy, jimiž lze do jisté  
  míry řešit sociální problémy a 
  popíše, kam se může obrátit člověk 
  ve složité sociální situaci

1. Člověk a hospodářství
    - trh práce, profesní kariéra 
    - majetek, jeho nabývání, racionální  
      ekonomické rozhodování
    - zodpovědné hospodaření s majetkem,    
      ukládání peněz; pojištění
    - služby peněžních ústavů
    - sociální politika státu, státní sociální   
       podpora 
    - daně a jejich rozdělení

7

- popíše státní symboly ČR a některé 
  národní tradice
- vysvětlí význam událostí, které se 

2. Česká republika, Evropa a svět
    - české státní a národní symboly, národní  
       tradice
    - významné mezníky československé a 

25
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  pojí se státními svátky a 
  významnými dny ČR nebo 
  Československa
- v návaznosti na znalosti z učiva 
  dějepisu vysvětlí význam 
  jednotlivých mezníků  
  československé a české státnosti
- objasní formy a způsoby boje 
  československých občanů za 
  svobodu a vlast, uvede některé   
  významné osobnosti a vysvětlí 
  význam jejich činnosti
- vysvětlí nacistické snahy o likvidaci
  českého národa v letech 1939 –     
  1945, v souvislosti s uvedenou   
  problematikou objasní  pojmy  
  holocaust a genocida Romů
- popíše u nás persekuce občanů, 
  které komunistický režim u nás 
  označil za své nepřátele za    
  komunistického režimu
- vysvětlí pojmy „pražské jaro“, 
  normalizace, „sametová revoluce“
- objasní příčiny, průběh a následky 
  rozpadu Československa
- objasní postavení ČR v Evropě a 
  v soudobém světě
- charakterizuje soudobé cíle EU a 
  posoudí ze svého pohledu mladého 
  člověka žijícího v jednom 
  z členských států její politiku a 
  přínos  našeho členství pro ČR
- uvede příklady projevů globalizace, 
  debatuje o jejich důsledcích 
- své názory doloží různými 
  podklady z oblasti masmédií – 
  hlavně deníky, časopisy, ale i 
  internet
- popíše funkci a činnost OSN a 
  NATO
- popíše rozčlenění soudobého světa 
  na civilizační sféry a civilizace, 
- vysvětlí zapojení ČR do 
  mezinárodních struktur a podíl naší 
  republiky na jejich aktivitách  
- zaujme stanovisko v některých 
  případech k různorodým 
  informacím na stejný problém
- vysvětlí s jakými konflikty a 
  problémy se potýká soudobý svět, 

      české státnosti
    - vznik Československa 1918
    - Mnichov  1938
    - okupace Německem 1939 – 45
    - II. světová válka
    - poválečný vývoj, kom. režim a jeho  
      proměny
    - okupace v srpnu 1968 a normalizace
    - listopad 1989 a budování dem. pořádku; 
      rozdělení Československa 1.1.1993;  
      vznik ČR a SR
    - současná ČR a její postavení v 
      soudobém světě
    - evropská integrace, zapoj. ČR do EU
    - globální problémy soudobého světa   
      (populační exploze, nedostatek pitné  
      vody a potravin, vyčerpání přírodních 
      zdrojů, znečištění a degradace prostředí, 
      bezpečnost lidí- terorismus, kriminalita, 
      násilí, jaderné a ekologické katastrofy, 
      války, nekontrolovaný rozvoj techniky, 
      morální slepota, tj.
    - globalizace a její důsledky
    - NATO, armáda ČR
    - světové velmoci, vyspělé státy, 
      rozvojové země
    - ohniska napětí a bojů v soudobém světě, 
       úloha OSN, mezinárodní solidarita a 
       pomoc
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  jak jsou řešeny a debatuje o jejich 
  dalším pravděpodobném vývoji,  
  popř. o možnostech jejich řešení 
  z pohledu žáka

Učebnice: VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborná učiliště 1. 1. vyd. Praha: 
                 SPN, 1999.
                 VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha: 
                 SPN, 2002.
                 DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště 3. 1. vyd. Praha:
                 SPN, 2004.
                 DUDÁK, Vladislav, MAREDA, Richard a PARKAN, František. Občanská nauka 
                 pro střední odborná učiliště.1. vyd. Praha: SPN, 2003.

Vypracovala: Mgr. Alena Šamanová
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Název ŠVP: LESNÍ  MECHANIZÁTOR
Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 6/196
Platnost od: 1. 7. 2014

Učební osnova předmětu

MATEMATIKA

Obor středního vzdělání s výučním listem

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Cílem předmětu je předat žákům:

- efektivní numerické počítání, odhadování výsledků
- používání a převádění běžně užívaných jednotek
- utváření kvantitativních a prostorových vztahů
- vytváření úsudků a řešení problémů
- srozumitelnou argumentaci a schopnost správně pracovat
  s různými informačními zdroji – grafy, tabulky
- využívání matematických poznatků v praktických úlohách
- poznatky potřebné v dalším vzdělávání, v praktickém životě
  a v přípravě k dalšímu studiu

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 
41 – 56 – H/01 Lesní mechanizátor - Matematické vzdělávání.
Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve
všech třech ročnících studia.
Ročník                  Okruhy učiva          Týdenní hodinová
                                                                dotace
 
1.ročník         Operace s reálnými čísly                         2
                      Mocniny odmocniny
                      Výrazy  a jejich úpravy
                      Práce s daty 
                      Písemné práce a jejich analýza

2.ročník         Řešení rovnic a nerovnic                        2
                      Planimetrie                      
                      Práce s daty
                      Písemné práce a jejich analýza

3.ročník         Funkce                                                    2
                      Řešení rovnic a nerovnic v R                        
                      Výpočet povrchů a objemů těles                   
                      Práce s daty
                      Písemné práce a jejich analýza                                 

Výsledky vzdělávání v oblasti 
citů, postojů, hodnot a prefe-

Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
- získali důvěru ve své schopnosti a dovednosti
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rencí - ověřovali si výsledky úkolů
- získali houževnatost, pracovitost, vlastní úsudek, vlastní
  systém při řešení úloh
- pozitivní vztah k matematice
- používali poznatky z matematiky v praxi.

Strategie výuky Základní metody a formy práce jsou:
- řízený rozhovor učitele s žáky
- diskuse se současnou demonstrací na příkladech
- řešení problémových úloh
- samostatná práce žáků při procvičování a opakování učiva
- práce s dostupnou výpočetní technikou
- prezentace výsledků práce pomocí dostupné techniky 
  ( PC, dataprojektor,kalkulátor ).

Kritéria hodnocení žáků Kriteria hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání 
SŠ Rokycany.
- učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka během
  vyučovací hodiny
- prostřednictvím písemných i ústních zkoušek kontroluje
  připravenost žáka na vyučování
- ústní zkoušení se zápisem na tabuli: 1 – 2x za pololetí
- písemné zkoušení: - žák vypracuje během každého pololetí
                                   1 samostatnou hodinovou písemnou práci
                                   stejná doba je věnována i analýze
                                   těchto prací
                                 - žák během každého pololetí napíše 4 – 6
                                   písemných prací v časovém rozsahu
                                   10 – 20 minut.
Slovní hodnocení je uzavřeno hodnocením numerickým.   

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Klíčové kompetence:
Kompetence k učení – pracovat samostatně, efektivně se učit,
vyhodnocovat dosažené výsledky, reálně si stanovovat potřeby
a cíle svého dalšího vzdělávání.
Matematické kompetence – volit odpovídající matematické 
postupy a techniky,využívat různé formy grafického
znázornění, využívat získané matematické dovednosti
v ostatních předmětech a různých životních situacích.
Kompetence využívat prostředky informačních
a komunikačních technologií a pracovat s informacemi –
pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním
programovým vybavením, pracovat s dalšími prostředky ICT,
využívat adekvátní zdroje informací a efektivně s nimi
pracovat.  
Průřezová témata:
Informační a komunikační technologie – využívat výpočetní 
techniky pro vyhledávání informací, zpracování a prezentace
dat pomocí moderních prostředků výpočetní techniky,
prezentace dat v grafické podobě. 

49



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III                                                  Lesní mechanizátor

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník                                                                                           Počet hodin: 66

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně:
- provádí aritmetické operace
  s přirozenými čísly
- rozlišuje prvočíslo a číslo složené
- užívá pojem dělitelnosti, znaky
  dělitelnosti
- určuje největšího společného
  dělitele a nejmenší společný
  násobek

- provádí aritmetické operace
  s celými čísly, užívá pojem
  opačné číslo
- užívá absolutní hodnotu čísla

- pracuje s různými tvary zápisu
  racionálních čísel a jejich převody
- určí řád čísla
- provádí početní operace se zlomky
- provádí početní operace
  s desetinnými čísly včetně
  zaokrouhlování
- znázorňuje racionální čísla na
  číselné ose

- zařazuje číslo do příslušného
  číselného oboru
- užívá pojmy opačné číslo
  a převrácené číslo
- znázorňuje reálné číslo nebo jeho
  aproximaci na číselné ose
- určí absolutní hodnotu reálného
  čísla  a chápe její geometrický 
  význam

- užívá pojmu poměr, ovládá jeho
  zápis a výpočet
- užívá poměr v reálných situacích
- užívá pojmu měřítko a jeho převody
  v reálných situacích
- rozlišuje přímou a nepřímou
  úměrnost
- používá trojčlenku
- užívá pojmu procento a řeší
  praktické úlohy

1. Operace s reálnými čísly

    - Přirozená čísla

    - Celá čísla

    - Racionální čísla

     - Reálná čísla

    - Poměr, úměrnost, procentový počet

30

4

4

6

4

6
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- určuje množiny výčtem
  a charakteristickými vlastnostmi
- provádí základní množinové
  operace – průnik, sjednocení, rozdíl
  a doplněk
- zapisuje a znázorňuje intervaly
- provádí operace s intervaly – průnik
  a sjednocení

    - Množiny, intervaly 6

- určuje druhou mocninu
  a odmocninu pomocí kalkulačky
- provádí početní operace
  s mocninami s přirozeným,
  a celočíselným exponentem
- využívá zápisu čísla ve tvaru a.10n

- ovládá početní operace
  s mocninami s racionálním
  exponentem
- využívá částečného odmocňování
  a usměrňování zlomků při úpravě
  výrazů s odmocninami

2. Mocniny a odmocniny 12

- určuje hodnotu číselného výrazu
  i výrazu s proměnnou
- používá pojmy člen výrazu, výraz
  opačný, koeficient členu výrazu
- provádí početní operace
  s mnohočleny ( + , - , x )
- používá vzorce pro druhou 
  mocninu dvojčlenu, rozdíl druhých
  mocnin
- rozkládá mnohočleny na součin
  užitím vytýkání a vzorců
- určuje definiční obory lomených 
  výrazů
- provádí jednoduché početní operace
  s lomenými výrazy

3. Výrazy a jejich úpravy

    - Mnohočleny

    - Lomené výrazy

24

- vyhledává a zpracovává data
- porovnává data
- pracuje s údaji vyjádřenými
  v diagramech, grafech a tabulkách
- určuje četnost  znaku a aritmetický
  průměr.

4. Práce s daty průběžně
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2. ročník                                                                                           Počet hodin: 66
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák/žákyně:
- rozlišuje ekvivalentní
  a důsledkové úpravy rovnic
  a nerovnic
- řeší lineární rovnice a nerovnice
  o jedné neznámé
- provádí zkoušky správnosti
  řešení, zapisuje obory pravdivosti
- vyjadřuje neznámou ze vzorce
- řeší jednoduché slovní úlohy
  pomocí lineárních rovnic
  a nerovnic o jedné neznámé

1. Řešení rovnic a nerovnic 28

- správně užívá pojmy bod, přímka,
   polopřímka, rovina, polorovina,
   úsečka, úhly – vedlejší, vrcholové,
   střídavé, souhlasné
- dané objekty dokáže znázornit

- užívá s porozuměním polohové
  a metrické vztahy mezi
  geometrickými útvary v rovině
 ( rovnoběžnost, kolmost, odchylka 
   přímek, délka úsečky, velikost 
   úhlu, vzdálenost bodů a přímek )

- určí objekty v trojúhelníku
   znázorní je a správně užívá jejich
   základních vlastností ( strany,
   vnitřní a vnější úhly, osy stran
   a úhlů, výšky, těžnice, střední
   příčky, kružnice opsané 
   a vepsané )
- třídí trojúhelníky
- sestrojuje trojúhelníky
- užívá vět o shodnosti a podobnosti
  trojúhelníků 
- určí obsah a obvod trojúhelníka
- užívá Pythagorovy věty v úlohách
- řeší praktické úlohy s užitím
  trigonometrie pravoúhlého
  trojúhelníku

- rozlišuje a třídí základní druhy
  čtyřúhelníků
- popisuje a správně užívá jejich 
  vlastnosti v úlohách početní 
  geometrie

2. Planimetrie

    - Základní planimetrické pojmy
      a poznatky

    - Polohové a metrické vztahy mezi 
      geometrickými útvary

    - Trojúhelníky 

    - Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníka

    - Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky 

38
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- určí obsah a obvod čtyřúhelníků

- pojmenovává, znázorňuje a správně 
  užívá základní pojmy týkající se
  kruhu, kružnice
- popisuje a užívá jejich vlastnosti
- určí obsah a obvod kruhu
  délku kružnice

    - Kruh, kružnice 

- vyhledává a zpracovává data
- porovnává data
- pracuje s údaji vyjádřenými
  v diagramech, grafech a tabulkách
- určuje četnost  znaku a aritmetický
  průměr.

3. Práce s daty průběžně

3. ročník                                                                                           Počet hodin:   64
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák/žákyně:

- používá různá zadání funkce
- užívá pojmů – definiční obor  
  obor funkčních hodnot, hodnota 
  funkce v bodě
- popisuje vlastnosti funkce

- určuje konstantní a lineární funkci
- načrtne graf lineární funkce
- řeší reálné problémy pomocí 
  lineární funkce
                                                       
- používá pojem a vlastnosti
  přímé a nepřímé úměrnosti
- načrtne graf funkce
- řeší reálné problémy pomocí
  přímé a nepřímé úměrnosti

1. Funkce

    - Základní poznatky o funkcích

    - Konstantní a lineární funkce

    - Přímá, nepřímá úměrnost 

18

- řeší početně a graficky soustavy
  dvou lineárních rovnic o dvou
  neznámých
- řeší soustavu dvou lineárních
  nerovnic o jedné neznámé
  a výsledek znázorňuje na číselné
  ose

2. Řešení rovnic a nerovnic v R 22

 - určuje vzájemnou polohu bodů,
   přímek a rovin v prostoru
- počítá odchylky dvou přímek,
  přímky a roviny, dvou rovin

- charakterizuje a načrtává jednotlivá
  tělesa
- vypočítá jejich objem a povrch

3. Výpočet objemů a povrchů těles

    - Polohové a metrické vztahy mezi
      geometrickými útvary v prostoru

    - Geometrická tělesa v prostoru

      - Kvádr

24
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- při výpočtech využívá poznatků 
  z planimetrie a z trigonometrie
  trojúhelníků
- využívá poznatků o tělesech
  v praktických úlohách
- využívá MF tabulek

      - Pravidelný hranol

      - Krychle

      - Jehlan

      - Rotační válec

      - Rotační kužel 

      - Koule 
- vyhledává a zpracovává data
- porovnává data
- pracuje s údaji vyjádřenými
  v diagramech, grafech a tabulkách
- určuje četnost  znaku a aritmetický
  průměr.

4. Práce s daty průběžně

Učebnice: CALDA, Milan. Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU
                 1. – 3. část. 1. vyd. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2003                

 Vypracoval: PaedDr. Milan Vít

Název ŠVP: LESNÍ  MECHANIZÁTOR
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Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 2/66
Platnost od: 1. 7. 2014 

Učební osnova předmětu

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

Obor středního vzdělání s výučním listem

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Přírodní vědy (chemie, ekologie, biologie) přispívají k hlubšímu 

pochopení přírodních jevů, pojmů, zákonů, formování žádoucích
vztahů k životnímu prostředí. Mají umožnit žákům proniknout 
do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Vlastním cílem je
naučit žáky využívat přírodovědeckých poznatků v profesním i 
odborném životě, umět porovnat, popsat a vysvětlit základní pří-
rodní jevy, znát základní ekologické souvislosti a postavení 
člověka v přírodě, být schopen přispět k dodržování zásad udrži-
telného rozvoje v občanském životě  i odborné praxi, aktivně se 
podílet na ochraně a tvorbě životního prostředí.  

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 41-56-
H/01– přírodovědné vzdělání. Výuka je dělena do okruhů – che-
mie, ekologie, biologie se zřetelem na jejich provázanost  a 
mezipředmětové vztahy. Žáci mohou ke své práci používat 
kromě učebnic i některých časopisů (Ekologie, Biologie aj.), en-
cyklopedie, webové stránky, učí se samostatně vyhledávat a 
srovnávat informace, vytvářet si vlastní názor.
Poznatky z předmětu jsou propojovány s odbornými předměty a 
s odborným výcvikem.

Výsledky vzdělávání v oblasti 
citů, postojů, hodnot a prefe-
rencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci
- dodržovali směrnice, předpisy, normy a zákony platné a 
   závazné pro oblast obchodu
- usilovali o hospodárnost, neplýtvali materiály ani energií
- vážili si zdraví, materiálních a duchovních hodnot, dobrého 
  životního prostředí a snažili se je zachovat pro příští generace
- byli ochotni sledovat  vědeckotechnický pokrok v různých 
  oblastech výroby 
- byli ochotni se stále ve svých odborných dovednostech a 
  znalostech zdokonalovat
- přistupovali k  lidem bez stereotypu a předsudků
- nedopouštěli se podvodů, zpronevěry nebo korupčního 
  jednání
- zvažovali důsledky svého jednání, tedy aby jednali odpovědně

Strategie výuky Výuka vychází z poznatků přírodních věd a plynule navazuje na 
problematiku dalších odborných předmětů včetně odborného vý-
cviku. Klasické vyučovací metody jsou průběžně doplňovány 
problémovými a projektovými úkoly. Ve výuce je využíváno ex-
kurzí, výstav, besed s odborníky, soutěží. Promyšleně jsou začle-
ňovány aktivizující metody, vedoucí žáky k ověřování a prak-
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tickým aplikacím, k prohlubování a uplatňování získaných vě-
domostí. Dle možnosti se využívá audiovizuální technika, in-
ternet, odborné časopisy, knihy a další informace z oboru.

Kritéria hodnocení žáků Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení vzdě-
lávání žáků. Numerické hodnocení.
Průběžné slovní hodnocení, ústní a písemné zkoušení dílčích té-
mat (cvičení, testy), individuální i skupinové.
Důraz je kladen na spojování vědomostí, třídění poznatků a 
jejich aplikaci, řešení samostatných úkolů, práci ve skupinách, 
práci v týmu, řešení příkladů z praxe. Učitel zjišťuje a hodnotí 
stupeň osvojení učiva, schopnost aplikovat, stupeň samo-
statnosti, kreativitu, úroveň vyjadřování včetně odborné termino-
logie.

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žák se vyjadřuje a vystupuje 
v souladu se zásadami kultury projevu a chování.
Personální kompetence – žák hodnotí své osobní dispozice, uvě-
domuje si vlastní přednosti, možnosti a nedostatky, využívá ke 
svému učení zprostředkované zkušenosti.
Sociální kompetence – adaptuje se na pracovní prostředí a nové 
požadavky, pracuje samostatně i v týmu.
Aplikace matematických postupů při řešení úkolů – používá růz-
né formy grafických znázornění (grafy, tabulky).
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k úctě 
k materiálním a duchovním hodnotám (péče o užitnou hodnotu 
zboží).
Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k ochraně životního
prostředí (nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace), k tvor-
bě zdravého pracovního prostředí, ke zdravému životnímu stylu, 
k dodržování hygieny výživy.    

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
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1. ročník                                                                                           Počet hodin: 66
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák/žákyně
- porovná fyzikální a chemické    
  vlastnosti látek, metody oddělování 
  směsí, využití v praxi
- popíše strukturu jádra a obalu
- zapíše pomoci chemických 
  symbolů a vzorců vybrané prvky a 
  sloučeniny
- vyjádří složení roztoku
- rozliší základní disperzní 
  soustavy

- popíše charakteristické vlastnosti 
  nekovů a kovů a jejich umístění 
  v tabulce

- popíše vznik chemické vazby
- vysvětlí podstatu chemické reakce, 
  zapíše jednoduchou reakci 
  chemickou rovnicí, provádí 
  jednoduché chemické výpočty 
- vysvětlí význam působení teploty a
  dalších faktorů na průběh 
  chemického děje

1. Obecná chemie
    - chemické disciplíny, chemická výroba, 
       suroviny    
    - hmota a její formy, klasifikace látek, 
       metody čištění                                          
    - roztoky
    - základní částice látek – atomy, molekuly,
      prvky, sloučeniny
    - stavba atomu – jádro, obal
    - protonové a nukleonové číslo, izotopy, 
    - struktura elektronového obalu – pravidla,
      zápisy
    - periodická soustava prvků – členění, 
      periodický zákon
    - chemické vazby – vznik, druhy, 
      elektronegativita, vaznost atomů, 
      vlastnosti látek s  kovovou a kovalentní 
      vazbou
    - chemický děj
    - základy termodynamiky
    - základy kinetiky chemického děje
    - chemická rovnováha 
    - účinky a šíření nebezpečných látek

25

- vysvětlí vlastnosti anorganických 
  látek
- tvoří chemické vzorce a názvy 
  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
______________________________
- 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 z hlediska vlivu na zdraví a 
  životní prostředí
- charakterizuje biogenní prvky a 
  jejich sloučeniny

2. Anorganická chemie
    - anorganické látky, oxidy, kyseliny, 
      hydroxidy, soli
    - základní názvosloví anorganických 
      sloučenin

- vybrané prvky jejich anorganické 
  sloučeniny

____________________________________
3. Organická  chemie
    - vlastnosti uhlíku
    - základ názvosloví organických sloučenin
    - organické sloučeniny v běžném životě a
      odborné praxi

4. Biochemie
    - chemické složení živých organismů

4

_________
4

3
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- charakterizuje nejdůležitější 
  přírodní látky
______________________________
- charakterizuje názory na vznik a 
  vývoj na Zemi
- vyjádří vlastními slovy základní 
  vlastnosti živých soustav
- vysvětlí význam zdravé výživy a 
  uvede principy zdravého životního 
  stylu
- uvede příklad virových a infekčních
  onemocnění a možnosti prevence
______________________________
- vysvětlí základní  pojmy a 
  charakterizuje vztahy mezi 
  organismy a prostředím
- rozliší a charakterizuje abiotické a 
  biotické podmínky života, potravní 
  vztahy v přírodě
- má přehled o historii vzájemného 
  ovlivňování člověka a přírody,         
- hodnotí vliv různých činností 
  člověka na životní prostředí
- charakterizuje vliv životního 
  prostředí na člověka a jeho zdraví 
- uvede příklady chráněných území 
  v regionu a v České republice
- uvede příklad globálních problémů
  životního prostředí a možnosti jejich
  odstranění 
- charakterizuje přírodní zdroje 
  surovin a energie z hlediska 
  obnovitelnosti
- orientuje se ve způsobech nakládání
  s odpady a možnostech snížení 
  jejich produkce
- zdůvodní odpovědnost každého 
  jedince za ochranu přírody, krajiny,
  životního prostředí 

    - přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, 
      biokatalyzátory.
____________________________________
5. Základy biologie
    - vznik a vývoj na Zemi
    - vlastnosti živých soustav
    - rozmanitost organismů a jejich 
      charakteristika
    - dědičnost a proměnlivost
    - biologie člověka
    - zdraví a nemoc

____________________________________
6. Základy ekologie
    - ekologické pojmy, organismus a 
      prostředí,podmínky života v přírodě,
      koloběh látek v přírodě, potravní vztahy
    - vývoj člověka, lidská populace, 
      vzájemné vztahy mezi člověkem, lidskou
      populací a životním prostředím
    - ekosystémy – stavba, funkce, typy
    - chráněná území, příroda naší republiky a
       regionu,   
    - přírodní zdroje – těžba a jejich šetrné    
      využití                                                       
    - obnovitelné a neobnovitelné zdroje látek
      pro zpracovatelský průmysl
    - třídění odpadů, recyklace
    - chemizace prostředí, ropné látky a 
       čistota moří a řek, snižování produkce
       skleníkových plynů, ozónová díra
    - ochrana krajiny a přírody
    - živelné pohromy
 

_________
6

_________
24

Učebnice: BANÝR, Jiří, BENEŠ, Pavel. Chemie pro střední školy. 1.vydání. Praha: 
                 SPN, a.s., 1995.
                 KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 3. vydání. Praha: SPN, 1993.
                 KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1993.

Vypracovala: Bc. Růžena Najdenovová

Název ŠVP: LESNÍ  MECHANIZÁTOR
Forma vzdělávání: denní
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Počet hodin celkem: 2/66
Platnost od: 1. 7. 2014 

Učební osnova předmětu

FYZIKA

Obor středního vzdělání s výučním listem

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Fyzika patří k předmětům všeobecně vzdělávacím, ale zároveň 

průpravným pro odborné vzdělávání. Svým vzdělávacím ob-
sahem úzce souvisí především se vzděláváním chemickým, ma-
tematickým a vzděláváním v informačních a  komunikačních 
technologiích.
Fyzikální vzdělávání by mělo přispět  k pochopení hmoty ve for-
mě látky i fyzikálního pole, jejího vývoje a její struktury. Žáci by
měli umět definovat základní fyzikální principy a zákony a cha-
rakterizovat fyzikální děje. Měli by umět tyto principy vyjad-
řovat vlastními slovy, klást si otázky o okolním světě, jeho půvo-
du a směřování, vyhledávat relevantní informace a také je in-
terpretovat v diskuzi.

Charakteristika učiva Fyzika je vyučována v prvním a 2. ročníku vzdělávání, a to 1 
hodinu  v týdnu, celkový počet hodin za školní rok je 33, za dva 
roky výuky fyzice 66.
Předmět se uskutečňuje zejména formou vyučovacích hodin 
v odborné učebně. Učivo je realizováno v těchto okruzích:
- mechanika
- molekulární fyzika a termodynamika
- elektřina a magnetismus
- vlnění mechanické a elektromagnetické
- vybrané partie z optiky
- fyzika elektronového obalu a atomového jádra
- vznik a vývoj vesmíru a Sluneční soustavy
Vychází z RVP 23-68-H/01 – přírodovědné vzdělávání.

Výsledky vzdělávání v oblasti 
citů, postojů, hodnot a prefe-
rencí 

- aplikovat vědomosti, vytvářet hodnotový systém nejen v příro-
dě, ale i v životě jednotlivce

- dokázat zaujmout postoj k přírodním jevům, ale i správně 
hodnotit vliv přírody na jednotlivce, umět se orientovat ve světě
a nepodléhat tendenčním a často nevědeckým výkladům objek-
tivní reality

- třídit poznatky a vytvářet správné preference, odlišovat  důleži-
té od nepodstatného

Strategie výuky Metody a  formy výuky
Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a 
obsahu učiva. Patří k nim :
- výklad učiva
- frontální práce učitele s žáky
- řízený rozhovor učitele s žáky
- diskuse žáků na dané téma
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- prezentace učiva s využitím výukových programů
- skupinová práce žáků na zadaných úkolech
- samostatná práce žáků při procvičování a opakování učiva
- práce s dostupnou výpočetní technikou
- samostatné referáty žáků
- prezentace výsledků práce pomocí dostupné techniky (PC, da-
taprojektor, kalkulátor)

Kritéria hodnocení žáků Učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka během vyučova-
cí hodiny.
Prostřednictvím písemných zkoušek kontroluje učitel připra-
venost žáka na vyučování.
Nedílnou součástí je společný rozbor domácích prací žáků (refe-
ráty, krátkodobé projekty, tvorba  prezentací).
Učitel hodnotí skupinovou práci žáků.

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Klíčové kompetence:

Kompetence komunikativní

Učitel vede žáky k věcně správnému, používání terminologie a 
symboliky; vyžaduje slovní komentář při objasnění postupu ře-
šení.
Učitel podporuje komunikaci ve skupině.
Žák se učí srozumitelně formulovat své postupy, formulovat, 
příp. vyvracet námitky.
Žáci se učí prezentovat své myšlenky v písemné i mluvené for-
mě, v grafické podobě s využitím komunikačních technologií.

Kompetence k řešení problémů

Učitel postupuje od jednodušších problémů ke složitějším, pod-
poruje různé postupy řešení, zadává různé stupně obtížnosti úloh.
Učitel rozebírá příčiny vzniku chyb v postupu řešení, žák pracuje
s chybou.
Pomocí vhodných úkolů, otázek vede učitel žáka k rozboru 
problému, plánování postupu řešení, odhadu výsledku řešení a  
kritickému zhodnocení všech kroků.
Žák využívá zkušenosti z praxe a navazuje na ně.
Žák se učí vytvářením fyzikálních modelů abstrahovat podstatné 
vlastnosti popisující fyzikální děje a současně si uvědomovat 
rozdíly mezi fyzikálním modelem a skutečným dějem v přírodě.

Kompetence k učení

Učitel zadává žákům takové úlohy, které vedou k různým
metodám a formám činností (výklad učiva, studium odborných 
textů, vyhledávání informací v různých zdrojích, procvičování 
získaných dovedností samostatně i ve skupinách).
Učitel zadává žákům ke zpracování taková témata, která popula-
rizují fyziku, ukazují její význam pro společnost a její další roz-
voj, seznamují žáky s některými významnými vědci, kteří se za-
sloužili o rozvoj fyziky.
Při výuce je učitelem preferováno porozumění fyzikálním záko-
nitostem a jejich užití před přemírou faktů, která mohou být vy-
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hledána z různých zdrojů informací. Žáci se současně učí, jak 
tyto informace získat a vědomosti rozšířit.
Učitel vede žáky k plánování postupů a úkolů vedoucích k vyře-
šení problému v ostatních vyučovacích předmětech a reálném 
životě.

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

- bezpečnost silničního provozu, vliv dopravy na životní prostře-
dí

- využívání zdrojů energie, klady a zápory
- tepelná izolace
- globální oteplování Země
- bezpečné zacházení s elektrospotřebiči
- pomoc při úrazu elektrickým proudem
- výroba elektrické energie a její vliv na životní prostředí (vodní 
a tepelné elektrárny)

- využitelné zdroje energie pro provoz domácnosti
- způsoby šetření elektrickou energií v domácnostech
- ochrana zdraví člověka v hlučném prostředí (ochranné pracovní
pomůcky)

- význam ultrazvuku v živé přírodě
- elektromagnetické vlnění kolem nás, jeho technické využití 
(rozhlasové a televizní vysílání)

- jaderné elektrárny u nás a ve světě
- jaderné katastrofy a jejich vliv na lidský organismus a životní 
prostředí

- alternativní a obnovitelné zdroje energie

Informační a komunikační technologie

- internet jako zdroj informací
- zpracování prezentace s využitím výpočetní techniky

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník                                                                                           Počet hodin: 33

Výsledky vzdělávání Učivo Počet
hodin

Žák/žákyně
- používá běžné fyzikální veličiny a 
jejich jednotky

1. Základní soustavy SI a vzorce
    - soustavy SI
    - základní kinematické 
       vzorce, tabulky a grafy

2

- rozhoduje, zda je těleso v klidu nebo
pohybu v dané vztažné soustavě, 
chápe relativnost pohybu

- rozlišuje rovnoměrný a ne-
rovnoměrný pohyb

- popisuje pohyb tělesa s využitím fy-
zikálních veličin jako dráha, okamži-

2. Mechanika
    Kinematika
    - mechanický pohyb, relativnost klidu a 
      pohybu, vztažná soustava
    - trajektorie, dráha, rychlost jako vektor, 
      průměrná a okamžitá rychlost
    - klasifikace pohybů

15
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tá rychlost, průměrná rychlost, čas, 
tíhové zrychlení

- rozlišuje příčiny změn pohybového 
stavu tělesa (Newtonovy pohybové 
zákony)

- vidí souvislosti mezi Newtonovými 
pohybovými zákony a impulsem a 
hybností tělesa

- vysvětluje, kdy těleso koná me-
chanickou práci

- charakterizuje závislost velikosti 
mechanické práce na působící síle a 
dráze, rozlišuje mezi ušetřením a 
usnadněním práce

- rozlišuje jednotlivé druhy me-
chanické energie a uplatňuje zákon 
zachování mechanické energie

- vysvětluje na příkladech platnost zá-
kona zach. energie

- interpretuje gravitační pole jako for-
mu existence hmoty

- vysvětluje rozdíl mezi gravitačním a 
tíhovým polem Země

- popisuje zevrubně Sluneční soustavu

- rozlišuje fyzikální interpretaci 
hmotného tělesa a hmotného bodu

- vysvětluje různé druhy sil, které pů-
sobí v praxi na těleso

- rozlišuje hydrostatický a atmosfé-
rický tlak

- aplikuje Pascalův a Archimédův zá-
kon

- vysvětluje zákonitosti proudění 
kapaliny vodorovným potrubím

    - rovnoměrný pohyb, přímočarý
    - rovnoměrně zrychlený pohyb
    - volný pád
    - skládání rychlostí a skládání pohybů
    - rovnoměrný pohyb hmotného bodu po 
      kružnici

    Dynamika
    - vzájemné silové působení těles
    - síla jako vektor, účinky síly na těleso
    - první Newtonův pohybový zákon
    - druhý Newtonův pohybový zákon, tíhová
      síla
    - třetí Newtonův pohybový zákon
    - impuls síly, hybnost tělesa
    - zákon zachování  hybnosti
    - dostředivá a odstředivá síla
    - Newtonův gravitační zákon

    Mechanická energie
    - mechanická práce
    - kinetická energie
    - potenciální energie tíhová a pružnosti
    - zákon zachování mechanické energie
    - výkon, účinnost

    Gravitační pole
    - gravitace, všeobecný gravit. zákon
    - gravitační a tíhové pole Země
    - sluneční soustava

    Mechanika tuhého tělesa
    - tuhé těleso, moment síly
    - skládání a rozklad sil
    - dvojice sil
    - těžiště tělesa, stabilita tělesa, rozvážné 
      polohy
    - jednoduché stroje
    - otáčivý pohyb, moment setrvačnosti
    - třecí síla
    - valivý odpor

    Mechanika tekutin
    - základní vlastnosti tekutin, ideální 
      kapalina
    - tlak a tlaková síla, Pascalův zákon
    - hydrostatický tlak
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dokáže vyjmenovat druhy vodních 
turbin a stručně je popsat

    - vztlaková síla, Archimédův zákon
    - atmosférický tlak
    - proudění tekutin, rovnice kontinuity
    - rovnice Bernoulliova
    - odpor prostředí
    - využití energie proudící vody

- správně interpretuje částicové 
složení látek

- dokáže pojmenovat druhy částic
- vnímá teplo jako energii a tudíž jako
formu hmoty

- rozlišuje druhy teploměrů, teplo jako
část vnitřní energie tělesa

- dokáže vyhledat měrnou tepelnou 
kapacitu v tabulkách a správně ji po-
užít při výpočtu množství tepla

- dokáže vymezit plynné těleso
- rozlišuje ideální a skutečné děje v 
plynech

- vysvětlí strukturu pevných látek
- vlastními slovy definuje skupenství 
látky a měrné skupenské teplo

- vysvětlí skupenství látek jako formu 
hmoty, závislou na fyzikálních pod-
mínkách

3. Molekulová fyzika a termika
    Základní poznatky
    - částicového složení látek, kinetická teorie
    - teplota, měrná tepelná kapacita
    - vnitřní energie soustavy, tepelná výměna,
      teplo, výpočet tepla
    - sdílení tepla
    Plyny
    - ideální a reálný plyn
    - stavová rovnice pro ideální plyn
    - děje v plynech, práce plynu

    Pevné látky
    - struktura pevných látek
    - deformace pevných těles
    - teplotní roztažnost
    - tání a tuhnutí

    Kapaliny a páry
    - struktura kapalin
    - povrchové napětí, kapilarita
    - vypařování, var, kondenzace
    - vlhkost vzduchu

8

- popíše kmitavý pohyb pomocí jeho 
základních charakteristik

- odliší základní druhy mechanického 
vlnění

- vysvětluje vznik a šíření zvukového 
vlnění

- charakterizuje způsoby využití  
  infrazvuku a ultrazvuku v praxi

4. Mechanické kmitání a vlnění
    Kmitání
    - periodické pohyby, kmitání
    - jednoduchý kmitavý pohyb
    - kmitání tělesa na pružině,
    - kmity tlumené a netlumené
    - vlastní a vynucené kmitání, vazba, 
      rezonance

    Vlnění
    - vlnění v řadě bodů, vlnění podélné a 
      příčné
    - šíření vlnění, rychlost, frekvence  a 
      vlnová délka
    - odraz vlnění, vlnění stojaté

    Akustika
    - zvuk a tón, výška, barva, intenzita zvuku,
      ultrazvuk a infrazvuk, ochrana před 

8
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      škodlivými účinky zvuku

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 33
Výsledky vzdělávání Učivo Počet

hodin
Žák:
- objasní pojem elementárního elek-
trického náboje

- popíše vzájemné silové působení 
mezi nabitými tělesy

- zobrazí el.pole pomocí el.siločar
- řeší jednoduché úlohy pomocí 
Ohmova zákona

- vysvětlí podstatu vedení el. proudu v
látkách

- znázorní mag.pole permanentního 
magnetu

- vysvětluje pojem elektromagnet
- objasní použití pravidel pro vodič a 
cívku v praxi

- dokáže princip elektromagnetické 
indukce uplatnit a najít u základních 
elektrických strojů a jevů

- objasní použití elektrických strojů v 
praxi

- dokáže popsat rozvod elektrické 
energie od zdroje až ke spotřebiteli

- uvědomuje si zásady bezpečnosti 
práce

1. Elektřina a magnetismus
    - el. náboj, vodiče a izolanty, el. pole
    - el. napětí
    - kapacita, kondenzátory
    - el. proud v kovech
    - odpor vodiče, vodivost, rezistory
    - Ohmův zákon
    - sériové spojování rezistorů
    - paralelní spojování rezistorů
    - el. práce a el. výkon, příkon a účinnost
    - Joulův – Lenzův zákon
    - magnet. pole trvalého magnetu
    - magnet. pole vodiče
    - magnet. pole cívky
    - magnet. indukce, Flemingovo pravidlo
    - elektromagnet a jeho užití
    - elektromagnetická indukce
    - vlastní indukce, vířivé proudy
    - vznik střídavého napětí a proudu
    - výkon v obvodu střídavého proudu
    - trojfázová soustava napětí
    - generátory
    - elektromotory
    - transformátory
    - užití transformátorů, el. rozvodná síť
    - bezpečnost při práci s el. zařízením

15

- vysvětlí přímočaré šíření světla ve 
stejnorodém optické prostředí

- vysvětlí zákonitosti šíření světla na 
rozhraní dvou prostředí

- popíše druhy zrcadel a čoček
- vysvětlí optickou funkci oka, vady 
čočky a způsob jejich korekce

- vysvětlí interferenci a ohyb světla na
základě jeho vlnových vlastností

- popíše spektrum elektromagnetické-
ho záření a vysvětluje jeho technické
využití (rentgenové záření, mikrovl-
ny, rádiové vlny atd.)

- rozliší dvojí povahu světla
- vysvětlí použití fotoelektrického 
jevu v praxi

2. Optika
    - podstata světla, frekvence, vlnová délka
    - rychlost světla
    - infračervené, ultrafialové a rentgenové 
      záření
    - odraz světla, zákon odrazu
    - lom světla,zákon lomu
    - rozklad světla hranolem, světelné 
      spektrum
    - interference světla
    - ohyb světla
    - svítivost, osvětlení, hygiena osvětlování

     Kvantová optika
    - kvantum záření, foton, fotoelektrický jev
    - dvojí povaha světla

7

- popíše strukturu elektronového 
obalu atomu pomocí modelů atomu

- používá  správně nukleonové, proto-

3. Fyzika elektronového obalu a 
    atomového jádra
    - struktura atomu, modely atomu, 

6
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nové a neutronové číslo, vysvětlí 
vztah mezi nimi

- určí složení atomového jádra, jsou-li 
dána potřebná čísla

- rozliší různé druhy radioaktivního 
(jaderného) záření a popisuje jeho 
biologické účinky

- vysvětluje význam a způsoby ochra-
ny před jaderným zářením

- popisuje štěpnou reakci jader atomu
- vysvětluje význam štěpných reakcí 
v jaderné energetice

- vysvětluje jadernou syntézu a nazna-
čuje způsoby jejího využití

  popisuje praktické využití  
  radionuklidů

      elektronový obal
    - kvantové stavy elektronů v atomu
    - spektrum atomu vodíku, spektrální 
      analýza, spektroskop, luminiscence
    - jádro atomu, přirozená a umělá  
      radioaktivita, poločas přeměny
    - jaderné reakce, vazebná energie, štěpení 
      jádra uranu
    - jaderný reaktor
    - termonukleární reakce
    - radionuklidy a jejich využití v praxi, 
      ochrana před RA zářením

- vysvětluje rozdíly mezi klasickou a 
moderní fyzikou

- charakterizuje pojem hvězda a popi-
suje Slunce jako hvězdu

- uvádí příklady typů hvězd
- vysvětluje současné názory na vznik 
vesmíru

4. Současná fyzika
    - klasická a moderní fyzika
    - mikrosvět a makrosvět, jednotná 
      struktura hmoty
    - vesmír a jeho vývoj
    - úkoly současné fyziky
    - současný fyzikální obraz světa

5

Učebnice: LEPIL, Oldřich, BEDNAŘÍK, Milan a HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika 1 a 2 pro 
                 střední školy. Praha: Prometheus, 1993.

Vypracoval: Ing. Jitka Spalová

Název ŠVP: LESNÍ  MECHANIZÁTOR
Forma vzdělávání:  denní
Počet hodin celkem:  3/98
Platnost od: 1. 7. 2014 

65



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III                                                  Lesní mechanizátor

Učební osnova předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Obor středního vzdělání s výučním listem

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Cílem je získat kladný vztah ke zdravému způsobu života a pocit

radosti  z provádění tělesné činnosti. Vést žáky k dosažení spor-
tovní a pohybové gramotnosti. Umožnit větší seberealizaci a roz-
voj sebevědomí. Ukazuje význam pravidel sportovních aktivit 
v životě jedince a jejich důsledky pro kolektivní cítění. 

Charakteristika učiva Seznamuje s odbornou terminologií a využitím nových   infor-
mačních technologií při sportovních aktivitách.
Obsahem výuk TV je teoretická a praktická průprava a nácvik 
vybraných disciplin. Součástí jsou pohybové
hry spolu s kondičními protahovacími, vyrovnávacími,  re-
laxačními a pořadovými cvičeními. Důraz je kladen na do-
držování zásad bezpečnosti, péče a ochrany zdraví. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 
citů, postojů, hodnot a prefe-
rencí 

Žáci budou schopni vhodně se vyjadřovat k probraným  situacím
a jsou schopni vyjádřit svůj názor.Správně hodnotí své osobní 
dispozice a pečují o svůj tělesný rozvoj. Uznávají autoritu nad-
řízených a spolupracují v týmu.
Výuka směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- rozpoznat co ohrožuje tělesné a duševní zdraví a cíle-
  vědomě je chránit
- vnímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné
   ke kvalitnímu prožití života a znali prostředky,
  jak své zdraví chránit, zvyšovat tělesnou zdatnost a kulti-
  vovat svůj pohybový projev
- pociťovat  radost a uspokojení z prováděné tělesné   
  činnosti
- preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit
  v denním režimu.

Strategie výuky Vyučování probíhá ve školní tělocvičně, posilovně a ve
venkovních areálech  ve dvouhodinových blocích.
Uskutečňuje se skupinovou formou na stanovištích, frontovou 
při nácviku a  hromadnou při opakování naučených prvků. Ná-
cvik probíhá od jednoduššího ke složitějšímu, důraz je kladen na 
bezpečnost.
Ve výuce budou využívány i nové informační technologie 
vztahující se k turistice, vodáctví a horolezectví.

Kritéria hodnocení žáků Hodnocení žáků  probíhá podle snahy, přístupu, aktivity, samo- 
statnosti, zvyšování osobní úrovně a dle stanovených limitů. Při-
hlédne se k aktivitě a vztahu žáka ke sportovním činnostem, za-
pojení do soutěží v rámci školy, regionu a republiky. 
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Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Osvojení pomůcek informativních a komunikativních
technologií při sportovních aktivitách a turistice. Rozvoj
komunikativních dovedností v rámci použití sportovní
terminologie a zásady kulturního chování při sportu.
Dodržováním pravidel her a soutěží, navazovat vstřícné
mezilidské vztahy. Samostatně plánovat sportovní aktivity v kaž-
dodenním běžném životě.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník                                                                                           Počet hodin: 33

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně
- chová se tak, aby neohrozil zdraví
   své ani svých spolužáků
-  dodržuje základní hygienické
    a bezpečnostní normy

1. Hygiena a bezpečnost
    Zásady poskytování PP

3

- zvládne rozcvičení  všeobecné
  a speciální ( abeceda, strečink)
- uplatňuje základní techniku
  vybraných atlet. disciplin
- ovládá pravidla atlet. disciplin

2. Atletika 
    - Speciální běžecká cvičení - ABC
    - Fartlek, rovinky, úseky, starty, 
    - Běhy - 100m, 500m (D) 800m (D)
      1000m (H) , do 15 min. v terénu (H)
    - Skoky - daleký, vysoký
    - Vrhy a hody -  koule 4 a 5 kg, granát

12

- zlepší se v základní HČJ
- dává své schopnosti ve prospěch
  kolektivu
- řídí se pravidly vybraných her
- zná základní taktické požadavky
- chápe signalizaci rozhodčího
  a řídí se jí
- zlepšuje svůj herní projev
- uvědomuje si  důležitost každého
  člena týmu 

3. Sportovní hry
    - Kopaná - přihrávka, zpracování míče,
      střelba
    - Košíková - přihrávka, driblink, střelba,
      hra

- Ostatní - florbal, nohejbal, sálová  
kopaná, bruslení, plavání

13

- koordinuje své pohyby
- sestaví jednoduché pohybové 
  vazby
- zlepšuje prostorovou orientaci
- zná zásady dopomoci a záchrany

4. Sportovní gymnastika 
    - Akrobacie - kotouly vpřed, vzad, letmo,
      stoj na hlavě, přemet stranou
    - Kladina - chůze, skoky( dálkový, nůž-
      kový a kadetový)
    - Nářadí - přeskok, kladina, hrazda
    - Aerobik

4

- respektuje soupeře
- nezneužívá svých silových dispozic

5. Úpoly
    - Přetahy, přetlaky, pády
    - Soutěže

1

- uvědomuje si důležitost rozcvičení
  před tělesným výkonem
- vnímá nutnost posilování  a prota-  
  hování zanedbaných svalových
  skupin
- uvědomuje si důležitost relaxace   

6. Tělesný pohybový rozvoj
    - Posilovací, pořadová, kondiční, rela-
      xační, koordinační cvičení 
    

průb.
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- chápe podmínky v horském pro-
   středí
- zná zásady bezpečného chování, 
   zásady PP
- zvládne základní lyžařské doved-
   nosti, nebo se v nich zdokonalí

7. Lyžování - kurz 6 - 7 dní

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 33
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák/žákyně
- chová se tak, aby neohrozil zdraví
   své ani svých spolužáků
-  dodržuje základní hygienické
    a bezpečnostní normy

1. Hygiena a bezpečnost
    Zásady poskytování PP

3

- zvládne rozcvičení  všeobecné
  a speciální ( abeceda, strečink)
- uplatňuje základní techniku
  vybraných atlet. disciplin
- ovládá pravidla atlet. disciplin

2. Atletika
   - Speciální běžecká cvičení - ABC
   - Fartlek, rovinky, úseky, starty, 
   - Běhy - 100m, 500m (D) 800m (D)
     1000m (H) , do 15 min. v terénu (H)  
   - Běhy na dráze do 3000 m
   - Skoky - daleký, vysoký - zdokonalování
   - Vrhy a hody - koule 4 a 5 kg, granát

12

- zlepší se v základní HČJ
- dává své schopnosti ve prospěch
  kolektivu
- řídí se pravidly vybraných her
- zná základní taktické požadavky
- chápe signalizaci rozhodčího
  a řídí se jí
- zlepšuje svůj herní projev
- uvědomuje si  důležitost každého
  člena týmu

3. Sportovní hry
    - Kopaná - přihrávka  na střední a dlouhou
      vzdálenost, osobní obrana, postupný
      útok
    - Košíková - přihrávka, driblink, střelba,
      střelba po driblinku a dvojtaktu na krá-
      tkou vzdálenost, zónový obranný sys-
      tém 2-3, hra
    - Ostatní - florbal, nohejbal, sálová kopaná
      lední hokej a bruslení, plavání

12

- koordinuje své pohyby
- sestaví jednoduché pohybové 
  vazby
- zlepšuje prostorovou orientaci
- zná zásady dopomoci a záchrany

4. Sportovní gymnastika 
    - Akrobacie - kotouly vzad do zášvihu,
       kotoul vzklopmo, rondát    
    - Nářadí - přeskok - koza, bedna -   
       roznožka, skrčka, odbočka 
     - Hrazda - výmik, toč vzad, zákmihem se-
       skok 
     - Kladina -  chůze, běh, přísunný krok
     - Výskok do vzporu dřepmo

5

- respektuje soupeře
- uvědomuje si důležitost rozcvičení
  před tělesným výkonem
- vnímá nutnost posilování  a prota-  
  hování zanedbaných svalových
  skupin
- uvědomuje si důležitost relaxace      
- nezneužívá svých silových dispozic

5. Úpoly
    - Přetahy, přetlaky, pády
    - Základy sebeobrany

1
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- uvědomuje si důležitost rozcvičení
  před tělesným výkonem
- vnímá nutnost posilování  a prota-  
  hování zanedbaných svalových
  skupin
- uvědomuje si důležitost relaxace   

6. Tělesný pohybový rozvoj
    - Posilovací, pořadová, kondiční, rela-
      xační, koordinační cvičení 
    

průb.

- příprava turistické akce
- orientace v krajině
- ekologické chování v přírodě
- základy ovládání lodi a čtení
   vody
- základy PP

7. Letní sportovně turistický kurz 3 - 4 dny

3. ročník                                                                                           Počet hodin: 32
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák/žákyně
- chová se tak, aby neohrozil zdraví
   své ani svých spolužáků
-  dodržuje základní hygienické
    a bezpečnostní normy

1. Hygiena a bezpečnost
    Zásady poskytování PP  
    

1

- zvládne rozcvičení  všeobecné
  a speciální ( abeceda, strečink)
- uplatňuje základní techniku
  vybraných atlet. disciplin
- ovládá pravidla atlet. disciplin

2. Atletika
   - Speciální běžecká cvičení - ABC
   - Fartlek, rovinky, úseky, starty, 
   - Běhy - 100m, 500m (D) 800m (D)
     1000m (H) , do 20 min. v terénu (H)  
   - Běhy na dráze - 1500 m a  3000 m
   - Skoky -  vysoký - zvládnutí obou techik
   - Vrhy a hody - koule 4 a 6 kg, granát

12

- zlepší se v základní HČJ
- dává své schopnosti ve prospěch
  kolektivu
- řídí se pravidly vybraných her
- zná základní taktické požadavky
- chápe signalizaci rozhodčího
  a řídí se jí
- zlepšuje svůj herní projev
- uvědomuje si  důležitost každého
  člena týmu

3. Sportovní hry
    - Kopaná - obranné a útočné systémy, hra
    - Košíková - obranné a útočné systémy, 
      hra
    - Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, po-
      dání, příjem, hra
    - Ostatní - florbal, nohejbal, sálová kopaná
       lední hokej a bruslení, plavání

14

- koordinuje své pohyby
- sestaví jednoduché pohybové 
  vazby
- zlepšuje prostorovou orientaci
- zná zásady dopomoci a záchrany

4. Sportovní gymnastika 
    - Akrobacie - opakování a docvičení 
       prvků 1. a 2.roč., sestavy
    - Nářad í- přeskok - koza, bedna - 
      roznožka, skrčka, odbočka  
    - Kladina -  přísunný krok, váha předklon-
       mo, braty, seskok
    - Cvičení náčiním - švihadla, míče, tyče    

4

- respektuje soupeře
- uvědomuje si důležitost rozcvičení
  před tělesným výkonem
- vnímá nutnost posilování  a prota-  

5. Úpoly    
    - Základy sebeobrany - porazy, obrana
      proti škrcení a obětí

1
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  hování zanedbaných svalových
  skupin
- uvědomuje si důležitost relaxace      
- nezneužívá svých silových dispozic
- uvědomuje si důležitost rozcvičení
  před tělesným výkonem
- vnímá nutnost posilování  a prota-  
  hování zanedbaných svalových
  skupin
- uvědomuje si důležitost relaxace   

6. Tělesný pohybový rozvoj
    - Posilovací, pořadová, kondiční, rela-
      xační, koordinační cvičení 
    

průb.

- uvědomuje si význam pravidel-
  ného pohybu na zvyšování svých
  pohybových dovedností
- odhade a změří svoji zdatnost,po-
  rovná ji s výsledky v 1. a 2. roč.

7. Testování tělesné zdatnosti průb.

Vypracoval : Mgr. Miloslav Drnec

Název ŠVP: LESNÍ  MECHANIZÁTOR
Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 3/98
Platnost od: 1. 7. 2014 

    Učební osnova předmětu

INFORMAČNÍ  A  KOMUNIKAČNÍ  TECHNOLOGIE

Obor středního vzdělání s výučním listem

Pojetí vyučovacího předmětu

70



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III                                                  Lesní mechanizátor

Obecný cíl předmětu Předmět informační a komunikační technologie připravuje žáky
k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky IKT a efektivně
je využívali v jiných předmětech, dalším vzdělávání, výkonu po-
volání i  v soukromém životě.  Žáci si v předmětu upevní  před-
stavu  o  výpočetní  technice  jako  takové,  naučí  se  pracovat
v prostředí operačního systému na bázi grafického uživatelského
rozhraní. Naučí  se ovládat základní programové  vybavení MS
Office  (Word,  Excel),  Internet  Explorer,  program  pro  práci
s grafikou Zoner Callisto, programy CAD a  antivirový program
Nod 32.  Naučí se vyhledávat  a zpracovávat  informace na in-
ternetu a komunikovat pomocí elektronické pošty.
Cílem je, aby se stal počítač běžným pracovním nástrojem napo-
máhajícím řešení úkolů souvisejících se studiem i budoucí praxí.

Charakteristika učiva Vychází z RVP 41-56-H/01 Lesní mechanizátor z okruhu Vzdě-
lávání v informačních a komunikačních technologiích.
Učivo předmětu je rozděleno do tří ročníků  do tematických cel-
ků s tím,  že některé celky jsou rozloženy do více let.
V prvním ročníku se žák naučí  zásadám hygieny práce na PC,
nezbytným vědomostem o hardwaru a softwaru (zvláště pak ope-
račnímu systému a základům jeho ovládání), výhody  práce v po-
čítačové  síti,  význam celosvětové  sítě  internet  (informace    a
elektronická pošta), základy ovládání textového editoru Word a
tabulkového procesoru Excel.
Ve  druhém ročníku  se žáci naučí rozšiřujícím technikám při
práci s Wordem a Excelem. Nově se naučí základům práce při
vytváření technické dokumentace v programech CAD. 
Ve třetím ročníku se žáci naučí pracovat s počítačovou grafikou 
a získají rozšiřující znalosti v práci s CADem. Budou umět vy-
hledávat informace na internetu pro ostatní odborné předměty, 
upravovat je a vyhodnocovat.

Výsledky vzdělávání v oblasti 
citů, postojů, hodnot a prefe-
rencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
- dodržovali normy a postupy
- uvědomovali si nutnost sledovat technologický pokrok a vná-

šet jeho výsledky do praxe
- uvědomovali si nutnost stále se zdokonalovat ve svých od-
borných dovednostech a znalostech

Strategie výuky Stěžejní formou výuky je cvičení v odborné učebně výpočetní 
techniky. Těžiště výuky spočívá v názorném výkladu problémů a
ovládání PC a software na praktických úkolech. Bezprostředně 
následuje praktické procvičení vyloženého učiva žáky. Ve výuce
je kladen důraz na samostatnou práci a řešení komplexních úloh. 
Je uplatňován též přístup s využitím mezipředmětových vztahů 
(komplexní praktické úlohy umožňující aplikaci širokého spektra
vědomostí a dovedností žáka i z jiných předmětů) a metody 
problémového vyučování. Projekty se realizují ve vyšších roční-
cích jako týmová práce. Třída se při výuce dělí na skupiny tak, 
aby na každé pracovní stanici pracoval jeden žák. Výuka 
předmětu informační technologie je realizována v odborné 
učebně výpočetní techniky vybavené 16 ks PC (15 žákovských a 
1 učitelský). Každé PC má dostatečnou kapacitu výkonu, ope-
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rační paměti, úložného prostoru a  mechaniku pro čtení a zápis 
na CD disky. PC jsou zapojena do počítačové sítě (sdílení peri-
ferních zařízení a přístupu k internetu s dostatečnou přenosovou 
rychlostí). Učebna má dostatečné softwarové vybavení (OS 
Windows, kancelářské systémy MS Office). Učebna je pro lepší 
názornost výuky  vybavena datovým projektorem. Učebny IKT 
jsou v rámci finančních možností aktualizovány  po stránce soft-
warové i hardwarové.

Kritéria hodnocení žáků Hodnocení žáků se v rámci podávání zpětnovazebních informací
o zvládnutí jednotlivých celků učiva uskutečňuje průběžně     a
to těmito způsoby:

a) písemné testy (k ověření nezbytných teoretických znalos-
tí daného tematického celku)

b)  samostatným  vypracováním  praktických  úkolů  (ověření
získaných dovedností) 

Klasifikace žáků vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání 
žáků SŠ Rokycany. 

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence
- pracovat s PC a s dalšími prostředky IKT
- pracovat s běžným základním a aplikačním softwarem
- učit se používat nové aplikace
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky

online a offline komunikace
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvě-

tové sítě internet
- pracovat s informacemi s využitím prostředků IKT
Sociální a personální kompetence
- kriticky hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si vlastní

přednosti i meze a nedostatky
- přijímat radu i kritiku, uvědomit si, že z kritiky získá i cenné

informace a poznatky
- pracovat samostatně i v týmu - spolupráce s ostatními, podílet

se  na realizaci  společných pracovních  a  jiných činností,  ak-
tivně podporovat společná rozhodnutí

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, k před-
cházení osobním konfliktům a k odstraňování diskriminace

Pracovní (odborné)
- přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, uznávat autoritu nad-

řízených
- porozumění zadaných úkolů nebo určení jádra problému, získat

informace potřebné k řešení,  navrhnout,  zdůvodnit  nebo vy-
světlit způsob řešení, popřípadě varianty řešení

- vyhledat informace o možnostech dalšího školního i mimo-
školního vzdělávání a rekvalifikace 

Průřezová témata
Člověk a svět práce
- žák se na internetu seznámí se stránkami nabízejícími různá
  povolání a podmínkami přijetí a to je bude motivovat
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  k vlastnímu vzdělávání ve svém oboru i v pokračování na
  nástavbovém studiu
Informační a komunikační technologie
- žák se naučí využívat základní prostředky IKT software (Word,

Excel, Internet Explorer, CAD aj.)  a hardware (tiskárny, 
scanner aj.), které využijí nejen v běžném životě, ale i ve své 
odborné činnosti

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník                                                                                        Počet hodin:  33

Výsledky vzdělávání Učivo
Počet
hodin

Žák/žákyně
- dodržuje základní pravidla hygi-

eny práce na PC
- orientuje se v základních poj-

mech z oboru informačních tech-
nologií, chápe vztah mezi HW a 
SW

- chápe význam a možnosti růz-
ného programového vybavení 

- dodržuje autorský zákon a uvě-
domuje si důsledky jeho poru-
šování

1. Obsah a význam předmětu
- hygiena práce na PC
- pojmy hardware a software
- další základní pojmy (uživatel, programá-

tor, program, jazyky ...)
- software – základní přehled a členění soft-

ware
- autorský zákon

1

- chápe význam základních 
komponent počítače a periferních
zařízení

- chápe rozdíl mezi základními 
druhy paměťových médií a rozli-
šuje jejich výhody a nevýhody

- bezpečně zapne a vypne počítač
- orientuje se v jednotlivých 
  sekcích klávesnice a chápe 
  funkce speciálních kláves
- pracuje s myší

2. Technické vybavení počítače (hardware)
- základní sestava počítače, základní 

jednotka, základní deska
- procesory, paměti (dělení pamětí)
- zobrazovací jednotka
- disková zařízení a další paměťová média 

(disketové jednotky, diskety, pevné dis-
ky, CD ROM, DVD, flash disky atd.), 
systém záznamu dat.

- periferní zařízení (dělení, multimédia)
- zapnutí a vypnutí počítače
- klávesnice (jednotlivé sekce kláves, spe-

cielní  klávesy, klávesové zkratky)
- myš (funkce levé, pravého a rolovacího
 tlačítka, místní nabídka)

2

- uvědomuje si význam 
  operačního  systému
- využívá výhod grafického 
  uživatelského rozhraní 
  v moderních operačních 
  systémech
- pracuje se systémem oken (mini-

malizace,maximalizace, změna 
velikosti, přesuny, zavření atd.) a
nabídkou Start

3. Operační systém Windows
- úvod do prostředí Windows (grafické 

uživatelské rozhraní, základní pojmy)
- základy ovládání Windows
- obrazovka počítače v systému Windows 
- tlačítko START, Tento počítač
- spouštění programu, práce s oknem, přepí-

nání mezi spuštěnými programy
- dialogová okna Windows
- použití a tvorba zástupců programu, doku-

3
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- používá funkci základních ikon 
(Tento počítač, Dokumenty, 
Místa v síti, Koš atd.) a součásti 
hlavního panelu

- vytváří zástupce (chápe jejich 
význam)

- nastaví a přizpůsobí hlavní panel,
  pracovní plochu a nabídku Start
- využije systém nápovědy
- pochopil strukturu dat a možnosti

jejich uložení orientuje se v sys-
tému složek

- ovládá základní práce se soubory
(vyhledávání, kopírování, pře-
sun, mazání), odlišuje a rozpo-
znává základní typy souborů a 
pracovat s nimi

mentu, složky
- schránka, označení, metoda uchop a 

přenes, volba zpět (odvolat)
- nastavení plochy Windows, Hlavního 

panelu, nabídky Start
- systém nápovědy
-  organizace dat na HD (práce se soubory   

a složkami
- prozkoumávání struktury složek, různá 

zobrazení struktury složky
- vytváření, přejmenování, mazání, kopí-    

rování a přesun objektů, označení více ob-
jektů

- uložení a otevření dokumentu, název sou-
boru či složky

- vyhledávání souborů či složek
- zálohování dat

- orientuje se v prostředí textového
editoru Word, chápe význam a 
využití

- dodržuje běžná typografická 
  pravidla a konvence
- samostatně vytváří, upravuje  
  a uchovává textové dokumenty
- pracuje podle současných norem 

při formátování textu a odstavce
- využívá poznatků při vytváření 

studijních materiálů v elektro-
nické podobě

- vytváří a formátuje libovolné 
tabulky včetně použití vzorců se 
zaměřením k oboru (dodací listy,
faktury apod.)

-  používá nástrojů kreslení k 
   vytváření propagačních  materiá-

lů
- používá panel nástrojů kreslení a 

vytvoří grafickou úpravu doku-
mentu

4. Textový editor Word – základní techniky
- obecné principy práce textových editorů   

a jejich využití v praxi
- základy ovládání (popis obrazovky, menu,

panely nástrojů)
- práce se  souborem  (založení,  otevření, 

uložení jako atd.)
- základy tvorby dokumentu (nastavení pa-

rametrů stránky (okraje, orientace, formát 
papíru)

- práce s textem (formátování písma, od-
stavce dle současných norem, záhlaví       
a zápatí, vložení data atd.)

- přesun textu, kopie, vyhledávání a na-
hrazování,

- kontrola pravopisu, automatické dělení
- tisk a předtisková příprava
- tvorba tabulek (vkládání, formátování bu-

něk, ohraničení, vkládání vzorců)
- práce  s nástroji kreslení (vkládání 

grafických objektů, úprava barev výplně  
a čar, změna rozměrů a určení pozice)

- vkládání textu do grafických objektů
 - seskupování grafických objektů

8

- je si vědom možností a výhod, 
ale  i rizik (využívá prostředky 
zabezpečení dat před zničením a 
zneužitím) 

- získává a využívá informace 
z celosvětové sítě Internet, ovlá-
dá jejich vyhledávání

- orientuje se v získaných informa-
cích, vyhodnocuje a provádí 

5. Počítačové sítě, Internet
- počítačové sítě (základní  pojmy)
- síť Internet (historie a základní pojmy)
- služby Internetu
- Internet ve Windows (program Internet 

Explorer)
- vyhledávání, zpracování a tisk informací

4
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jejich výběr a dále je zpracovává
v programu Word

- samostatně komunikuje elektro-
nickou poštou, ovládá i zaslání 
přílohy

- přijímá a následně otevírá e-mai-
lovou zprávu

- uvědomuje si význam zabezpe-
čení počítače 

- používá antivirový program

6. Internet – komunikace
    - elektronická pošta (založení vlastní e –
      mailové schránky)
    - zásady psaní zpráv a přikládání příloh
    - spam a viry
    - typy virů,  antivirové programy

2

- orientuje se v prostředí tabul-
kového procesoru Excel, používá
jeho funkci

- na uživatelské úrovni používá 
tabulkový procesor

- vkládá do tabulek různé typy dat 
a upravuje jejich formát

- chápe systém sešitu a využívá 
jednotlivých listů včetně poj-
menování a adresace

- vytváří vzorce a využívá jedno-
duché funkce

- samostatně vytváří jednodušší 
aplikace zaměřené k oboru (roz-
počet za opravu vozidla včetně 
DPH, výpočet spotřeby PHM 
apod.)

- provádí předtiskovou přípravu a 
tisk

7. Tabulkový procesor Excel – základní 
     techniky

- obecné principy práce tabulkových proce-
sorů a jejich využití v praxi

- základy ovládání – popis obrazovky, 
menu, panely nástrojů

- práce se sešitem (založení, otevření, 
uložení, uložení jako apod.)

-  list a  buňka
- tabulky (formát buňky, typ dat, ohrani-

čení, editace údajů)
- výpočty v tabulce (zápis vzorců, funkce, 

absolutní a relativní adresy, přetahování 
výpočtů atd.)

- formátování tabulky (formát buňky, změ-
na šířky sloupců a výšky řádků atd.)

- tisk a předtisková příprava

6

- využívá při řešení úkolů počítač, 
operační systém, Internet, elek-
tronickou poštu, textový editor 
Word a tabulkový procesorem 
Excel

8. Řešení základních úkolů IKT
- ověření a ohodnocení získaných poznatků 

za 1. ročník
-  získání poznatků o  tom, kterou látku je 

v dalším studiu nutno znovu vysvětlit        
a procvičit

7

2. ročník                                                                                        Počet hodin:  33

Výsledky vzdělávání Učivo
Počet
hodin

Žák/žákyně
- si ověří znalost získaných poznatků 

v práci s operačním systému, In-
ternetem, elektronickou poštou, 
textovým editorem Word a tabul-
kovým procesorem Excel

- uvědomí nedostatky a nutnost jejich
doplnění a procvičení

1. Word, Excel, Internet
   - ověření získaných znalostí a zjištění látky,
     kterou bude nutné opakovaně vysvětlit

6

- využívá další nástroje textového 
editoru Word sloužící k vytváření 
dokonalejších dokumentů a k zjed-

2. Textový editor Word (rozšiřující 
     techniky)

- tvorba složitějšího dokumentu (text, obráz-

6
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nodušení opakujících se činností
- při práci s tabulkou používá různé 

druhy ohraničení, dovede slučovat 
a rozdělovat buňky, měnit šířku 
sloupců i výšku řádek, zarovnávat 
text v tabulce a to i svisle apod.

- je schopen vytvořit a použít doku-
ment hromadné korespondence   (k
hlavnímu dokumentu si dovede vy-
tvořit vlastní seznam příjemců 
s potřebnými položkami či dovede 
využít existující databázi údajů)

- vytváří makra a využívá jich pro 
zjednodušení a zrychlení práce

- zapíše libovolný matematický zápis
pomocí editoru rovnic

ky, tabulky, grafy)
- práce metodou hromadná korespondence  

(hlavní dokument, seznam příjemců, slou-
čení dat s dokumentem)

- makra (význam, vytváření)
- tvorba vlastních nástrojových tlačítek 

s vytvořenými makry)
- práce s editorem rovnic k zápisu matema-

tických výrazů

- data z tabulek prezentuje různými 
typy grafů včetně popisu

- pracuje s rozsáhlými seznamy (da-
tabázemi) v tabulkovém procesoru 
Excel a vyhledá potřebné údaje za 
pomoci nástrojů (ukotvení příček, 
automatického filtru, třídění apod.)

- vytváří makra a vlastní tlačítka ná-
strojů i v prostředí Excelu

- používá i složitější funkce 

3.  Tabulkový  procesor  Excel  (rozšiřující
techniky)

- vytváření grafů (typ grafu, oblast dat, po-
pis grafu, formátování, úpravy         a
předtisková úprava) 

-  práce  se  seznamy (prohlížení,  ukotvení
příčky, automatický filtr, řazení atd.)

- vytváření maker a vlastních tlačítek ná-
strojů

6

- využívá prostředky informačních a
  komunikačních technologií pro pl-
  nění úkolů v jiných vyučovacích 
  předmětech zvláště ve směru vyhle-
  dání, úpravě a vyhodnocení infor-
  mací

4. Vyhledání a zpracování informace
- na základě požadavků učitelů ostatních 

předmětů úkolovat žáky k samostatnému 
vyhledání informace na dané téma na In-
ternetu

- informaci potom zpracovat pomocí tex-
tového editoru Word: upravit (typo-
grafická pravidla, normy pro text a od-
stavec, kontrola pravopisu atd.) a pří-
padně doplnit      o vlastní poznatky

- zpracovanou informaci poté v příloze ode-
slat příslušnému učiteli e-mailem nebo 
vytisknout na tiskárně

4

- využívá základní kreslicí techniky a
nástroje programu CAD při vytvá-
ření výkresové dokumentace ve 2D 
prostředí

- si uvědomuje význam programu 
CAD 

-  používá nástrojů pro editaci objek-
tů 

- používá hladin a chápe jejich vý-
znam

- nakreslený výkres okótuje

5. Software pro technické kreslení – CAD 
(základy)

- kreslící techniky v CAD
- kreslící jednotky, rozměr elektr. papíru, 

kreslící plocha
- příkazy CAD (rol. menu,zkrácené povely, 

pravé tl. myši, nástroje, příkazový řádek)
- základní kreslící techniky (úsečka, kružni-

ce, posun objektů, uchopování objektů)
- editace objektů (výmaz, kopírování, zrca-

dlo, ekvidistanta, otáčení, protahování, 

5
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ořezání, zkosení, zaoblení, přerušení, pole)
- práce s hladinami (nová hladina, barvy,
  typy čar, měřítko typů čar) 
- kótování (přehled, nástroje, druhy 
  kótování, kótovací styly)
- procvičování (jednoduché výkresy)

- si ověří hloubku dosažených po-
znatků v práci s Internetem,  tex-
tovým editorem Word, tabulkovým 
procesorem Excel a programem 
CAD

6. Základní úkoly – Internet, Word, Excel
- ověření a vyhodnocení získaných poznat-

ků za 2. ročník
-  získání poznatků o  tom, kterou látku je 

v dalším studiu nutno znovu vysvětlit      
a procvičit

6

3. ročník                                                                                        Počet hodin:  32

Výsledky vzdělávání Učivo
Počet
hodin

Žák/žákyně:
- si ověří znalost získaných poznatků 

v práci s textovým editorem Word, 
tabulkovým procesorem Excel, 
programem CAD

- si uvědomí nedostatky a nutnost 
jejich doplnění a procvičení

1. Word, Excel, CAD
- ověření získaných znalostí a zjištění látky,

kterou bude nutné opakovaně vysvětlit a 
procvičit

6

- zpracovává grafické informace na 
počítači, rozlišuje mezi vektorovou
a rastrovou grafiku

- používá jednotlivé typy grafických 
formátů a jejich vlastnosti, volí 
vhodné formáty grafických dat a 
nástroje pro práci s nimi

- na uživatelské úrovni vytváří         
  a upravuje vektorovou grafiku za-
  měřenou na praxi (propagační mate-

riály - plakáty, letáky, vizitky ...)

2. Úvod do počítač. grafiky (vektorová)
- vektor. grafika, ukládání grafických dat
- běžné grafické formáty a jejich vlastnosti 

(barvy, rozlišení ...)
- nástroje pro práci s vektorovou grafikou 

(Zoner Callisto)
- základy práce s objekty (vybírání, trans-

formace, kopírování, seskupování, lo-
gické operace)

- barvy, vybarvování (texturové, pře-
chodové či vzorové výplně), malířské 
techniky

- práce s textem (písma, řetězcový a od-
stavcový text, převedení do křivek)

- efekty (nejběžnější vektorové efekty – 
prolnutí, obálky, čočky, perspektiva, prů-
hlednost atd.)

6

- využívá prostředky informačních a 
komunikačních technologií pro 
plnění úkolů v jiných vyučovacích 
předmětech zvláště ve směru vyhle-
dání, úpravě a vyhodnocení infor-
mací

3. Vyhledání a zpracování informace
    - na základě požadavků učitelů ostatních 
      předmětů úkolovat žáky k samostatnému
      vyhledání informace na dané téma na In-
      ternetu
    - informaci potom zpracovat a upravit
      v textovém editoru Word:(typografická

4
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      pravidla, normy pro text a odstavec, kont
      rola pravopisu atd.)
    - zpracovanou informaci poté v příloze
      odeslat příslušnému učiteli e-mailem nebo
      vytisknout na tiskárně

- pro zjednodušení práce vytvoří a 
použije bloky a atributy

- vkládá do výkresu popisové pole a 
rámeček

- využívá šrafování
- ověří si získané dovednosti při tvor-

bě složitějších výkresů

4. Software pro technické kreslení – CAD 
(rozšiřující techniky)

- bloky a atributy (význam a práce s nimi)   
měřítko výkresu

    - popisové pole a rámeček

    - šrafování, výřezy, popisky  

- tvorba složitějších výkresů dle předlohy

9

- ověří si hloubku dosažených po-
znatků v průběhu studia a zároveň 
svoji připravenost pro povolání 
eventuelně další studium

5. Komplexní úkoly v rámci IKT
- ověření a vyhodnocení získaných poznat-

ků  za celou dobu studia

9

Vypracoval: Čestmír Vaněk
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Název ŠVP: LESNÍ  MECHANIZÁTOR
Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 2/64
Platnost od: 1. 7. 2014 

Učební osnova předmětu

EKONOMIKA

Obor středního vzdělání s výučním listem

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti ekono-

miky, které jim umožní efektivní a hospodárné chování s dů-
razem na správnou orientaci v etice jednání člověka, zejména 
v dodržování oblasti práva demokratické společnosti.
 V rámci předmětu zvládnout způsob myšlení, který vyžaduje 
tržní hospodářství a situace na trhu práce.
Vést žáky k zodpovědnosti za vlastní život a pracovní kariéru.

Charakteristika učiva Zajistit, aby žáci ovládali základní ekonomické pojmy pro 
schopnost odborné komunikace při důležitých jednáních a při 
vyjadřování v úřední korespondenci.
Zorientovat žáky na pracovním trhu.
Vysvětlit základní podmínky práv a povinností vyplývajících 
z pracovního poměru, ze soukromého podnikání nebo z ne-
zaměstnanosti z pohledu zákonů a vlastní praxe.
Získat schopnost orientace v oblasti financí v základních vaz-
bách na mzdy, daně.

Výsledky vzdělávání v oblasti 
citů, postojů, hodnot a prefe-
rencí 

Tento předmět směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
- samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy
- vyjadřovat se v písemné i ústní formě v životních i pra-

covních situacích
- optimálně využívat svých znalostí a odborných předpokladů, 

pro úspěšné uplatnění ve světě práce a s tím související po-
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třebu celoživotního učení. 

Strategie výuky Učivo je probíráno v dílčích celcích, které mají vždy určitý zá-
klad. Učí se ve 3. ročníku 2 hod/týden. Výuka je zaměřena teo-
reticky. Učivo je doplněno příklady a dílčími úkoly. Součástí vý-
uky je návštěva a beseda budoucích absolventů na úřadu práce.

Kritéria hodnocení žáků Hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků SŠ
Rokycany. Hodnotí se ústní i písemný projev, správná znalost 
ekonomických pojmů a jejich využití v praxi. Hodnotí se také in-
dividuální aktivity při diskusích a správné zpracování zadaných 
úkolů a vyhledávání informací na Internetu. 

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Klíčové kompetence
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
– žáci se seznamují s podnikatelskou činností podle 
živnostenského zákona nebo obchodního zákoníku, se záko-
níkem práce, trhem práce a pracovní síly.
Kompetence personální a sociální – žáci samostatně řeší běžné 
pracovní i mimopracovní problémy. 
Kompetence k řešení problémů – žáci spolupracují při řešení 
problémů s jinými lidmi, vypracovávají podnikatelské záměry 
apod..
Matematické kompetence – při výpočtech žáci aplikují základní 
matematické postupy (výpočty odpisů, mezd, daní aj.).
Kompetence pracovat s informacemi a využívat prostředky IKT –
při zpracování zadaných úkolů využívají internet a odbornou li-
teraturu.
Komunikativní kompetence – předmět podporuje komunikační 
dovednosti včetně dovednosti diskutovat a argumentovat (např. 
řešení problému financování podnikatelské činnosti).
Kompetence k učení – žáci umí vyhodnocovat výsledky a 
stanovovat cíle dalšího vzdělávání.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti – s tímto tématem se žáci se-
znamují např. v učivu podnikání, pracovně právní vztahy atd..
Člověk a životní prostředí – je součástí základních ekono-
mických pojmů (potřeba, spotřeba, obnovitelné a neobnovitelné 
zdroje …), podnikové činnosti (např. zásobování, předcházení 
škodám …).
Člověk a svět práce – žáci se seznamují se zákoníkem práce, 
znají základní náležitosti pracovní smlouvy, práva a povinnosti 
zaměstnanců i zaměstnavatele, orientují se na trhu práce a pra-
covní síly. 
Informační a komunikační technologie – využívání výpočetní 
techniky během výuky, vyhledávání informací prostřednictvím 
internetu

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník                                                                                           Počet hodin: 64

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
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Žák/žákyně
- správně používá a aplikuje základní 
  ekonomické pojmy
- posoudí vliv ceny na nabídku a  
  poptávku
- definuje a chápe funkci tržního 
  hospodářství

1. Základy tržní ekonomiky
    - ekonomika a její posuzování (HDP, 
       nezaměstnanost, inflace
    - potřeby, statky, služby, spotřeba, 
      životní úroveň, výroby, výrobní faktory, 
      hospodářský proces
    - trh, tržní subjekty, tržní mechanismus, 
      nabídka, poptávka, zboží, cena

7

- vyhledá informace o nabídkách 
  zaměstnání a vzdělávání, kontaktuje
  případné zaměstnavatele a úřad
  práce
- připraví odpověď na nabídku
  zaměstnání
- uplatní znalosti o náležitostech 
  pracovní smlouvy, např. při jednání
  se zaměstnavatelem o právech a 
  povinnostech zaměstnanců
- orientuje se v požadavcích
  zaměstnavatele při získávání a 
  výběru pracovníků
- popíše hierarchii zaměstnanců 
  v org., jejich práva a  povinnosti
- popíše specifika pracovního poměru
  a obsahu pracovní smlouvy
- odlišuje jednotlivé druhy 
  způsobených škod a jejich náhradu
- právní předpisy, které určují a 
  definují odpovědnost za škodu, 
  bezpečnost práce v předpisech
- orientuje se v náležitostech dohody
  o hmotné odpovědnosti, je schopen
  vyhledat potřebné informace
- na příkladech vysvětlí a vzájemně 
  porovná druhy odpovědnosti za 
  škody ze strany zaměstnance a 
  zaměstnavatele

2. Zaměstnanci
    - volba povolání a profesní kariéra, vliv 
      vzdělávání
    - trh práce (zaměstn. x nezaměstnanost,
      služby úřadu práce – pomoc při hledání 
      zaměstnání, podpora, rekvalifikace ap.)
    - zákoník práce – vznik, změna, ukončení 
      pracovního poměru, další povinnosti a 
      práva zaměstnance a zaměstnavatele
    - pracovní doby, přestávky a využívání 
      pracovní doby, přesčasy, dovolená aj.
    - organizace práce na pracovišti
    - druhy škod a možnosti předcházení 
      škodám, odpovědnost zaměstnance a 
      odpovědnost zaměstnavatele
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
      (včetně vlivu na ekologii)

13

- orientuje se v možnostech 
  podnikání v regionu a obecně 
  v právních formách podnikání
  (živnosti v autoopravárenství, 
  různých doprav a živnostech 
  volných) a charakterizuje jejich 
  základní znaky
- zvládne jednání na živnost. úřadu
- správně postupuje při zakládání a 
  při ukončení živnosti
- orientuje se v obchodním zákoníku 
  a v živnostenském zákoně
- vysvětlí základní povinnosti

3. Podnikání, podnikatel
    - hospodářská struktura ČR a regionu
    - podnikání, jeho právní formy, podnikatel
    - podnikání podle živnostenského zákona
      (druhy živností)
    - podnikání podle obchodního zákoníku
      (obchodní společnosti, druhy)

12
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  podnikatele vůči státu

- rozlišuje jednotlivé druhy majetku
- posoudí důsledky hospodaření 
  s majetkem pro ekonomiku podniku
- orientuje se v účetní evidenci
   majetku
- rozliší jednotlivé druhy nákladů a
  výnosů
- řeší jednoduché výpočty výsledku 
  hospodaření
- řeší jednoduché kalkulace ceny

4. Podnik, majetek podniku a hospodaření
    podniku
    - základní přehled o způsobech řízení 
      firmy
    - struktura majetku, dlouhodobý a oběžný
       majetek
    - struktura zdrojů majetku – vlastní a cizí
      zdroje
    - náklady, výnosy, výsledek hospodaření
      podniku, zisk a jeho užití

10

- orientuje se v platebním styku
- vyplňuje doklady související s    
  pohybem peněz
- řeší jednoduché výpočty mezd
- vysvětlí úlohu státního rozpočtu 
  v národním hospodářství
- vysvětlí význam daní, orientuje se
  v daňové soustavě
- řeší jednoduché příklady výpočtu 
  daně z přidané hodnoty a daně z
  příjmu
- formuluje význam pojištění, 
  orientuje se v produktech finančního
  trhu
- vypočte sociální a zdrav. pojištění

5. Peníze, mzdy, daně, pojistné
    - peníze (druhy a formy používání ve 
      firmě), hotovostní a bezhotovostní 
      platební styk
    - banky a jejich služby pro občana a 
      podnikatele
    - odměna za vykonanou práci (časová a 
      úkolová mzda, praktické výpočty,
      související doklady)
    - národní hospodářství – státní rozpočet
    - daňový systém ČR
    - pojišťovací soustava (druhy pojištění, 
      povinné a dobrovolné druhy pojištění

12

- orientuje se v povinnosti vést 
  účetnictví při podnikání dle 
  předepsaného typu zákonem
- vyhotoví daňový doklad
- aplikuje vedení evidence příjmů a 
  výdajů (peněžní deník)
- vyhotoví zjednodušené daňové při-
znání k dani z přidané hodnoty a dani
z příjmu FO

6. Daňová evidenční povinnost
    - účetnictví – povinnost ze zákony, druhy
    - zásady a vedení evidence příjmů a 
      výdajů
    - druhy dokladů a jejich obsah
    - ocenění majetku a závazků v daňové
      evidenci, minimální základ daně
    - daňová přiznání fyzických osob

10

Učebnice: MLČOCH, Jan. Ekonomika pro SOU a SOŠ. 1. vyd. Praha: INFORMATORIUM,
                 2000.
                 MESTEK, Jaroslav. Základy ekonomiky výrobního podniku. 1. vyd. Praha: 
                 SEPTIMA, 1992.

Vypracovala: Ing. Eva Koutská
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Název ŠVP: LESNÍ  MECHANIZÁTOR
Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 2/66
Platnost od: 1. 7. 2014

Učební osnova předmětu

STROJNICTVÍ

Obor středního vzdělání s maturitní  zkouškou

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Vytvářet smysl pro přesnost, pochopení principů, používání 

technických termínů a současně rozvíjet estetickou stránku jejich
osobnosti. Rozvíjet komunikativní, grafické a numerické 
dovednosti a schopnosti řešit technické problémy a problémové 
situace. Naučit schopnost práce s normami ve vazbě  postupy.

Charakteristika učiva Seznámit  žáky  s  ručním  zpracováním  technických  materiálů,
jejich vlastnostmi, způsobem jejich zpracování a zkoušení. 
Seznámit žáky s používanými postupy při tváření a strojním ob-
rábění materiálů. Poznat různé druhy strojních součástí, jejich 
použití a principy jejich činnosti. Naučit pracovat s technickou 
dokumentací a schopnost orientace v odborné literatuře jako ne-
zbytného předpokladu dalšího profesního růstu.

Strategie výuky Jednotlivé kapitoly učiva budou vysvětlovány formou výkladu 
dílčí teorie, doplněné o informace z učebnice nebo jiné odborné 
literatury. Nedílnou součástí bude využití audiovizuální tech-
niky, především pro výklad a případně pro procvičování a řešení 
případových situací a praktických příkladů. Důraz bude kladen 
na úroveň vedení vlastních sešitů, jejich grafickou a estetickou 
úroveň. K výuce budou užity jako pomůcky modely, obrazy, 
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skutečné strojní součásti, strojnické tabulky a normy, včetně 
učebnice.

Kritéria hodnocení žáků Vědomosti i dovednosti budou ověřovány průběžně po celý rok 
ústní i písemnou formou. Hodnoceno bude zejména správné ře-
šení didaktických testů pro jednotlivá témata, schopnost správné-
ho technického vyjadřování při ústním prověřování znalostí a 
úroveň přehlednosti a estetiky vlastních zápisů při vedení sešitu. 
Při hodnocení se využívá pravidel pro hodnocení vzdělávání 
žáků SŠ Rokycany.

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence -  předmět napomáhá k rozšíření 
logického myšlení žáka, žák se učí pracovat s informacemi 
různého druhu, pomáhá rozšířit slovní zásobu žáka, učí žáka 
samostatně se vyjádřit k dané problematice
Personální kompetence – přispívá významnou měrou 
k profilování žáka jako pracovníka specialisty. Je úzce spojen 
s dalšími technickými předměty, jako jsou především technická 
dokumentace, technologie, nauka o lese a odborný výcvik. 
Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, 
odpovědnosti a schopnosti morálního úsudku. Dbali na své 
zdraví, dobré životní prostředí a snažili se je chránit 
a zachovávat pro budoucí generace. Učí se jednat s lidmi a hledat
kompromisy. 
Člověk a svět práce 
V oblasti práce s informacemi, vyhledávání a jejich 
vyhodnocování (např. při volbě řešení oprav), včetně verbální 
a písemné komunikace o technických problémech, při předávání 
práce zákazníkovi nebo při komunikaci mezi spolupracovníky, 
se žák připravuje na vlastní pracovní uplatnění na trhu práce. 
Informační a komunikační technologie 
Žák používá aplikační programového vybavení, vyhledává infor-
mace na Internetu pro praktické řešení a rozhodování, používá 
progresivních komunikačních technologií.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník  Počet hodin: 66

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně: 
- vysvětlí důležitost použití norem 
- rozlišuje normy podle druhů

1. Úvod 
    - Normalizace, druhy norem, označování
      norem 

1

- rozeznává a určuje jednotlivé druhy
  konstrukčních, nástrojových a po
  mocných materiálů používaných ve
 strojírenství podle vzhledu, označení
- vysvětlí postup při zpracování ma-
  teriálů s ohledem na jejich vlastnosti
- zdůvodní volbu vhodných pomoc-

2.  Technické materiály 
- Výroba surového železa 
- Oceli 
- Slitiny železa na odlitky 
- Neželezné kovové materiály 
- Nekovové materiály 
- Plasty 

5
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  ných materiálů (např. lepidla, tmely)
  a provozních hmot 
- zdůvodní používání pomocných a 
  provozních materiálů způsobem 
  minimalizování možných ekologic-
  kých rizik 
- volí vhodnou povrchovou úpravu 
  materiálu, rozhoduje o použití pro-  
  tikorozní ochrany 

- Ochrana proti korozi 

- rozlišuje druhy spojů a spojovací 
  části 
- stanovuje využitelnost spojovacích
  součástí pro spojování a jištění dílů 
  a částí strojů 
- rozlišuje rozebíratelné 
  a nerozebíratelné spoje a jejich 
použití 

3. Spoje a spojovací součásti 
- Rozdělení spojů 
- Spoje šroubové, druhy 
- Závity 
- Zajištění šroubů a matic 
- Spoje kolíkové a čepové 
- Spoje pérové 
- Spoje klínové, drážkované hřídele 
- Spoje svěrné a nalisované 
- Spoje nýtované 
- Spoje lepené a pájené 
- Spoje svarové 

5

- volí vhodnou metodu pro nerozebí-
  ratelné spojování materiálů 
- volí způsob kontroly spojovaných
  materiálů před spojením a po 
  spojení 
- popíše přípravu materiálu 
  a součástek před pájením 
- popíše postup pájení 

4. Svařování 
- Pájení 
- Svařitelnost kovových materiálů 
- Druhy svárů a jejich označování 
- Tavné svařování 
- Tlakové svařování 
- Řezání kyslíkem 

4

- popíše a rozliší základní části strojů
  umožňující pohyb 
- posuzuje způsoby uložení hřídelí a 
  čepů a použití spojek 
- vyjmenuje využití brzdných zaříze-
  ní 

5. Části strojů umožňující pohyb 
- Hřídele a čepy 
- Účel, použití a rozdělení hřídelí 
- Účel, použití a rozdělení ložisek 
- Kluzná ložiska, složení 
- Valivá ložiska, složení 
- Hřídelové spojky, spojky 

5

- rozlišuje druhy převodů 
  a mechanizmů, zná jejich složení, 
  princip činnosti a možnosti použití 

6. Mechanické převody a mechanizmy 
- Účel a rozdělení mechanizmů 
- Mechanizmy s tuhými členy – převody
- Třecí převody 
- Řemenové převody 
- Řetězové převody 
- Převody ozubenými koly, základní 

          pojmy 
- Převody ozubenými koly - druhy 
- Kinematické mechanismy 
- Páky, klikové mechanismy 
- Kloubové a kulisové mechanismy 
- Vačkové a výstředníkové mechanizmy 
- Hydrostatické mechanismy 

7
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- Hydrodynamické mechanismy 
- Pneumatické mechanismy 

- popíše způsoby utěsňování strojních
  součástí a spojů u rozebíratelných 
  spojů, pohybujících se a otáčejících 
  se strojních součástí 

7. Utěsňování součástí a spojů 
- Funkce utěsnění, rozdělení 
- Utěsnění nepohyblivých součástí 
- Utěsnění pohybujících se součástí 

2

- rozlišuje základní druhy potrubí 
  a armatur 
- vyjmenuje způsoby použití 
  a utěsnění; 
- určuje způsob montáže a demontáže

8. Potrubí a armatury 
- Základní pojmy a veličiny potrubí 
- Druhy a spojování trub 
- Izolace a uložení potrubí 
- Armatury 

2

- se seznámí s  významem  a  cílem  
  předmětu technická dokumentace
- vyhledává a používá v technické  
   komunikaci  pojmy  z  technické  
   normalizace

9. Kreslení strojních součástí
    - normalizace v technickém kreslení
    - technické výkresy – druhy, formát, sklá-
      dání
    - druhy čar, měřítko zobrazení, normali-
      zované písmo

3

- rozliší rozdíl mezi názorným a  pra-
  voúhlým zobrazováním
- představí si tvorbu jednotlivých
  průmětů těles
- nakreslí jednoduché strojní součásti
  včetně okótování a řezů     
- vyhledá ve strojnických tabulkách
   předepisování přesnosti rozměrů a
   jakosti povrchu a dovede je přiřadit
   ke stanoveným rozměrům
- rozliší jednotlivé druhy závitů
  a šroubů, porovná různé druhy spojů
  a vyhledá ve strojírenských tabul-
  kách parametry závitů a šroubů
- ve strojnických tabulkách vyhledá a
  zvolí klín nebo pero dle průměru 
  hřídele
- pochopí základní pojmy a kreslení 
  ozubených kol

10. Kreslení strojních součástí
    - názorné zobrazování
    - pravoúhlé promítání
    - kreslení řezů a průřezů
    - kótování – základní pojmy a pravidla
    - předepisování  přesnosti  rozměrů    
      a úchylek 
    - předepisování geometrického tvaru
      a vzájemné polohy  ploch
    - předepisování jakosti a úpravy povrchu
    - kreslení závitů a označování závitů,  
      šroubů,matic, kolíků, per, nýtů, svarů,  
      pružin a hřídelů
    - kreslení ozubení
    - kreslení normalizovaných součástí, lo- 
      žiska, pružiny

22

- kreslí náčrty a výkresy jednodu-
  chých strojních součástí
- čte výkresy součástí a orientuje se
  v nich

11. Výkresy součástí
    - kreslení a kótování výkresů součástí
    - čtení výkresů součástí

5

- čte výkresy sestavení a orientuje 
  se v nich

12. Výkresy sestavení
    - čtení výkresů sestavení

1

- orientuje se ve schématech 13. Schémata, stavební výkresy
    - kreslení a čtení jednoduchých schémat
    - jednoduché stavební výkresy

2
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- pracuje s technickými normami, 
  katalogy a jinou odbornou doku-
  mentací

14. Katalogy a technologická a servisní 
      dokumentace 

2

Učebnice: DOLEČEK J., HOLOUBEK, Strojnictví I.. 1. vyd. Praha: SNTL, 1984.
                  DRASTÍK, František.Technické kreslení podle mezinárodních norem I. 2.vydání. 
                 Ostrava: MONTANEX, 1994.
                 LEINVEBER, Jan, ŘASA, Jaroslav a VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. 
                 3. doplněné vydání. Praha: Scientia, spol. s r.o. pedagogické nakladatelství 1999.
                 VÁVRA, Pavel, LEINVEBER, Jan. Strojnické tabulky pro SOU. 1. vydání. Praha: 
                 SNTL, 1984.

Vypracoval: Mgr. Václav Žíla 
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Název ŠVP: LESNÍ  MECHANIZÁTOR
Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 2/66
Platnost od: 1. 7. 2014

Učební osnova předmětu

TECHNOLOGIE 

Obor středního vzdělání se závěrečnou  zkouškou

Pojetí vyučovacího předmětu

Obecný cíl předmětu Cílem předmětu technologie je v součinnosti s odborným vý-
cvikem poskytnout žákům odborné teoretické vědomosti ze zá-
kladů lesní výroby a vytvořit tak předpoklady pro postupné zvy-
šování jejich odborné kvalifikace. Žáci se seznamují s pracovní-
mi prostředky a zásadami účelné organizace práce, dále 
s pravidly bezpečné a hygienicky nezávadné práce. Uvědomují si
ekonomický dopad pracovních a výrobních postupů, vyjasní si 
problematiku produktivity práce a efektivnosti výroby, seznámí 
se s nejdůležitějšími předpisy platnými pro výrobní technologie a
bezpečnost práce. Zároveň se rozvíjí jejich technické a ekono-
mické myšlení a organizační schopnosti.

Charakteristika učiva Obsah učiva je rozdělen na 7 základních částí.První část zahrnuje
ruční obrábění dřeva a kovů, druhá se zabývá obnovou lesa, vý-
chovou porostů a ochranou lesa, třetí obsahuje těžbu dříví, jeho 
sortimentaci, soustřeďování a odvoz, čtvrtá se věnuje skladům 
dříví, pátá část se zabývá údržbou mechanizačních prostředků, 
šestá se věnuje ekologickému hospodaření v lese a poslední se-
znamuje s novinkami a perspektivami lesní výroby. Každá z uve-
dených částí se v rámcovém rozpisu učiva podrobněji člení.
Součástí výuky všech tematických celků jsou i nezbytné infor-
mace o nebezpečích souvisejících s provozem strojů a opatření-
mi na ochranu pracovníků před riziky úrazu či poškozování 
zdraví.

Strategie výuky V první fázi je základní vyučovací metodou vždy výklad, zamě-
řený především na teoretické zdůvodnění technologií.Při výkladu
vyučující využívá filmy,obrazy, modely apod. Vyučující přitom 
využívá vědomostí žáků zejména z matematicko-přírodovědných
všeobecně vzdělávacích předmětů, ze strojnictví a nauky o lese. 
Úzce spolupracuje s vyučujícím odborného výcviku. Pro 
osvojení základních vědomostí předkládá vyučující žákům učivo
problémovým způsobem a vede žáky k samostatnému řešení.

Kritéria hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý školní rok, a to slovně 
i numericky. Základem hodnocení je správné používání 
osvojených pojmů, přesné a odborné vyjadřování při řešení dané 
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problematiky v rámci probíraného učiva. Součástí hodnocení 
žáků je i nezbytná znalost o nebezpečích souvisejících s provo-
zem strojů a opatřeními na ochranu pracovníků před riziky úrazu
či poškozování zdraví. Hodnocení vychází z Pravidel pro hodno-
cení vzdělávání žáků SŠ Rokycany

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence – mj. důsledným používáním norma-
lizovaného názvosloví a technických termínů, postupů a návodů.
Řešení pracovních a mimopracovních problémů -  žáci jsou 
schopni jasně a srozumitelně popsat postupy práce, dovedně řešit
problémy a problémové situace, aktivně získávají informace po-
třebné k jejich řešení.
Sociální kompetence – žáci pracují ve skupině i v týmu, společně
na realizaci úkolu, zodpovědně plní zadané úkoly, učí se přispí-
vat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
Personální kompetence – žák se umí učit, dokáže vyhodnocovat 
vlastní výsledky a odhadovat vlastní nedostatky a napravovat je, 
jsou vedeni k zodpovědnému plnění studijních i pracovních po-
vinností
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti – žáci budou schopni se při-
měřeně vyjadřovat k probraným pracovním situacím, výuka pod-
poruje rozvíjení znalostí žáka a rozšiřuje jeho celkový rozhled o 
společnosti, napomáhá rozvíjení jeho osobnosti. Žák dokáže pra-
covat samostatně i v týmu.
Člověk a životní prostředí – žák si váží přírodního bohatství, ak-
tivně de podílí na ochraně životního prostředí
Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni 
zodpovědně rozhodovat o své vzdělávací cestě, uvědoměle do-
držovat pracovní povinnosti a vycházet s budoucími kolegy 
a nadřízenými.
Informační a komunikační technologie – žák pracuje s odbornou 
literaturou, s výběry z norem, s návody, schématy, s informace-
mi z internetu a vyhledává v nich údaje potřebné k řešení za-
daného problému.

89



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III                                                  Lesní mechanizátor

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník Počet hodin: 33

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně
- používá odbornou terminologii
- posuzuje způsoby ručního opraco-
  vání dřeva včetně jeho přípravy 
  před zpracováním
- zvolí potřebné nářadí při ručním 
  obrábění dřeva
- používá správné pracovní postupy 
  při ručním obrábění dřeva
- pozná hlavní lesní dřeviny 
  z hlediska využití jejich dřeva jako 
  materiálu
- volí a používá ruční 
  i mechanizované nářadí pro práce 
  při pěstování a ochraně lesa

1. Úvodní hodina
- úvod do předmětu technologie

2. Ruční obrábění dřeva
- základní práce při ručním obrábění 

          dřeva
- (řezání, štípání, dlabání, vrtání, opra- 

          cování hoblíkem a pořízem)
- nářadí k ručnímu opracování dřeva 

          a jeho údržba
- základy tesařských prací
- stavba mysliveckých zařízení a jejich 

         oprava
- stavba plotů a oplocenek
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1

7

- objasní zásady semenářství 
  a školkařství
- používá zásady umělé obnovy po-
  rostu včetně správných technologic-
  kých postupů
- rozliší hlavní škůdce dřevin, prová-
  dí preventivní ochranu a používá
  vhodné prostředky

3. Obnova lesa, výchova a ochrana poros- 
    tu

- základní pojmy v pěstování lesů
- semenářství, lesní osivo
- semenné porosty a výběrové stromy
- sběr semen a plodů lesních dřevin ze 

          stojících stromů
- ostatní způsoby sběru semen a plodů 

          lesních dřevin
- ošetřování a přeprava plodů a semen 

          po sběru
- výroba sazenic, lesní školky
- příprava půdy a substrátů, hnojení
- předosevní příprava semen a síje
- pěstování a ochrana prostokořenných 

         sazenic, obalových sazenic
- přirozená a umělá obnova lesa
- příprava půdy pro zalesňování
- zalesňování ruční sazbou, strojem
- výchova a ochrana porostů
- ošetřování kultur
- prostřihávky, probírky, vyvětvování, 

          oklest
- ochrana lesů před škodlivým hmyzem, 

          před zvěří
- ochrana proti buřeni
- ochrana proti dřevokazým houbám
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- nové směry v ochraně a pěstování lesů

      -  mechanizace pěstebních prací

25

2.ročník Počet hodin: 66
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Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně
- popíše konstrukci a údržbu jedno-
  mužné motorové pily 
  a technologické a pracovní postupy,
  organizaci a bezpečnost práce 
  při těžbě dříví
- ovládá pracovní postupy 
  při odvětvování, manipulaci a od-
  korňování
- účelně využívá a ekonomicky zhod-
  nocuje vytěžené dříví z hlediska 
  sortimentace surového dříví
- popíše pracovní techniku, technolog
  gii a bezpečnost práce 
  při jednotlivých způsobech soustře-
  ďování dříví
- ovládá pracovní postupy 
  a bezpečnost práce při zvláštních 
  případech těžby dříví
- popíše odvozní prostředky a jejich 
  vybavení
- popíše rozsah a náplň provádění 
  praktických údržeb mechanizačních
  prostředků
- popíše nové moderní způsoby těžby
  a soustřeďování dříví pomocí těžeb-
  ně-dopravních strojů, lesních lano
  vek a dalších nově zaváděných pro-
  středků
- orientuje se ve způsobech zpraco-
  vání dříví a jeho dalším zužitkování
- účelně užívá osobních ochranných 
  pracovních prostředků 
- vysvětlí obecné zákonitosti souvise-
   jící s ochranou přírody a prostředí

1. Těžba dříví
- ruční dřevorubecké nářadí a jeho údrž-

          ba
- kácení stromů normálně rostlých
- opracování pokácených stromů
- motorové řetězové pily, JMP se spalo-

         vacím motorem
- konstrukce JMP ( motorová a řezací 

          část ) 
- denní, týdenní a měsíční údržba  JMP
- ostření pilových řetězů
- elektrické řetězové pily
- základní pravidla techniky práce s JMP
- kácení stromů normálně rostlých
- opracování pokácených stromů, meto-

          dy odvětvování
- výrobní a pracovní postupy, metody 

          těžby dřeva
- probírky a těžby obnovní
- stavba, vlastnosti  a upotřebení dřeva
- vady dřeva
- sortimenty surového dřeva
- měření, krychlení a úprava sortimentů

          surového dříví, výřezů a hrání, stavba 
          hrání

- určování objemu výřezu a hrání vý-
          počtem a podle tabulek

2. Mechanizované práce při pěstování lesa
- příprava půdy a substrátů, výroba sa-

          zenic
- obnova lesa, příprava půdy, zalesňová-

          ní
- výchovné zásahy a ochrana lesních po-

          rostů
- křovinořezy

 
3. Soustřeďování dříví

- základní způsoby soustřeďování dříví
- technologické postupy 

          při soustřeďování dříví
- vyklizování dříví
- přibližování dříví
- ukládání dříví na skládce
- technologická příprava pracoviště
- technologie a pracovní postupy 

         při soustřeďování dříví traktorem
- soustřeďování dříví vyvážecími sou-

         pravami, lanovými systémy a lanov-
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         kami, lidskou a zvířecí silou
- pletení a údržba ocelových lan
- gravitační soustřeďování, jiné použí-

          vané způsoby
- technologie těžby a soustřeďování dře-

          va, komplexní čety, proudová výroba
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci

4. Ekonomika práce
- výkonové normy pro těžbu 

          a soustřeďování dřeva, výpočet výko-
          nové normy a mzdy

5

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník Počet hodin: 96

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně
- popíše konstrukci a údržbu jedno-
  mužné motorové pily 
  a technologické a pracovní postupy, 
  organizaci a bezpečnost práce 
  při těžbě dříví
- ovládá pracovní postupy 
  při odvětvování, manipulaci 
  a odkorňování
- účelně využívá a ekonomicky zhod-
  nocuje vytěžené dříví z hlediska 
  sortimentace surového dříví
- popíše pracovní techniku, technolo-
  gii a bezpečnost práce při jednotli-
  vých způsobech soustřeďování dříví
- vysvětlí pracovní postupy 
  a bezpečnost práce při zvláštních 
  případech těžby dříví
- popíše odvozní prostředky a jejich 
  vybavení
- popíše rozsah a náplň provádění 
  praktických údržeb mechanizačních
  prostředků
- popíše nové moderní způsoby těžby
  a soustřeďování dříví pomocí těžeb-
  ně-dopravních strojů, lesních lano-
  vek a dalších nově zaváděných pro-
  středků
- orientuje se ve způsobech zpraco-
  vání dříví a jeho dalším zužitkování
- účelně užívá osobních ochranných 
  pracovních prostředků 
- vysvětlí obecné zákonitosti souvise-

1. Zvláštní případy těžby dřeva
- kácení abnormálně rostlých stromů, 

         nakloněných stromů, vyhnilých a du-
         tých stromů, dvojáků

- těžba dříví v obtížných podmínkách
- těžba dříví v kalamitách
- zpracování vývratů   
- kácení zlomů, přelomených a roz-

          štípnutých stromů
- ochrana zdraví a bezpečnost práce při 

         zpracování vývratů, polovývratů a za-
         věšených stromů

2. Odvoz dřeva
- lesní cesty, lesní dopravní síť
- údržba vozovek a objektů na lesních 

         cestách
- odvozní prostředky
- technologický postup při odvozu dříví,

          bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3. Práce na skladech dříví
- sklady dříví, charakteristika, jeho 

          uspořádání a vybavení
- technologické postupy při krácení a 

         druhování dříví
- odkorňování dřeva
- doprava dříví po železnici
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci

4. Práce v lese koňskými potahy
- typy koní, péče o koně, choroby koní
- technologie, technika, ochrana 
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  jící s ochranou přírody a prostředí
- ovládá princip hydraulického jeřábu
  pro nakládání dříví na odvozních 
  soupravách, jeho složení a pracovní 
  postupy

          a bezpečnost při práci

5. Lanové systémy
- technický popis lanovek
- trasování a výstavba lanovek 
- technologické postupy, bezpečnost 

          a ochrana zdraví při práci

6. Práce s hydraulickou rukou
- charakteristika a konstrukce hydraulic-

          ké ruky
- její  použití v lesním hospodářství, 

         způsoby nakládání dlouhého dříví

8

14

Učebnice: ŠVIHÁLEK, MRŇÁK. Technologie pro střední odborná učiliště lesnická. 1. vyd. 
                  Praha, 1988.

      ŠVIHÁLEK, MRŇÁK.  Ruční obrábění dřeva, Obrábění a pájení kovů, učební 
                  text pro žáky SOU lesnických. 1. vyd. Benešov: 1998.
                  DUDA. Obnova lesa, výchova a ochrana porostů. 1. vyd. Benešov: 1995.
                  ČERNÝ, NERUDA. Křovinořezy. 1. vyd. Benešov: 1994.
                  KOKRHEL. Těžba dříví. 1. vyd. Benešov: 1997.
                  CHRUST. Soustřeďování dříví mechanizačními prostředky. 1. vyd. Benešov: 
                  1997.
                  RADVAN. Kůň v lesním hospodářství. 1. vyd. Praha: 1990.

Vypracoval: p. Jiří Korda
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Název ŠVP: LESNÍ  MECHANIZÁTOR
Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 2,5/115
Platnost od: 1. 7. 2014

Učební osnova předmětu

NAUKA O LESE

Obor středního vzdělání se závěrečnou  zkouškou

Pojetí vyučovacího předmětu

Obecný cíl předmětu Cílem předmětu je seznámit žáky s lesními dřevinami a jejich 
hlavním produktem, se složkami lesního prostředí a jejich význa-
mem pro život lesa, činiteli ohrožujícími zdravotní stav lesů a se 
způsoby ochrany proti škodlivému působení a umožnit jim chá-
pat les jako přírodní útvar, jehož život ovlivňují svojí pra-
cí.Předmět prohlubuje kladný vztah k přírodě a posiluje pozo-
rovací schopnost žáků.

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Lesnické 
technologie a mechanizační prostředky, Technologická příprava 
a Přírodovědné vzdělávání.
V tematickém celku Základní pojmy si žáci osvojí názvosloví 
a porozumí významu jednotlivých pojmů z pěstování lesů.
Tematický celek Základy lesnické botaniky prohlubuje vě-
domosti ze základní školy.
V tematickém celku Lesní prostředí jsou žáci vybaveni vě-
domostmi o základních pojmech a vztazích tak, aby porozuměli 
vzájemným základním souvislostem hlavních složek lesního 
prostředí .
V tématickém celku Nauka o lesních dřevinách je kladen důraz 
na růst a tvorbu dřeva a na uspořádání stavebních prvků dřevní 
osy.Žáci získávají praktické dovednosti při rozpoznávání dřevin 
a osvojí si vědomosti o ekologických nárocích hlavních dřevin 
pěstovaných v dané oblasti.
V tématickém celku Ekologie. si žáci osvojí právní předpisy 
o ochraně a tvorbě životního prostředí..a získají znalosti 
o vztazích v lesních společenstvech 
V tématickém celku Ochrana lesa žáci prakticky rozpoznávají 
škody způsobené vyššími živočichy a hmyzem.

Strategie výuky Základem výuky je výklad a řízená diskuse žáků k probíranému 
tématu. Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování a vyjad-
řování vlastních názorů v diskusích. Jsou používány demon-
strační metody a pomůcky, žáci pracují samostatně i ve skupi-
nách s učebnicí a dalšími učebními texty, videoprogramy,…..
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Kritéria hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni jsou hodnoceni po celý školní rok, a to 
slovně i numericky. Hodnocení vychází z Pravidel pro hodno-
cení vzdělávání žáků SŠ Rokycany Základem hodnocení je 
správné používání osvojených pojmů, další hodnocení je prová-
děno na základě písemného i slovního opakování jednotlivých 
učebních celků a témat. Je sledována průběžně aktivita žáka při 
vyučování, práce se zdroji informací, účast na diskusi ke 
konkrétnímu úkolu.

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence – komunikativní dovednosti s použí-
váním lesnické terminologie, věcně správně a srozumitelně zpra-
covávat texty na odborná témata
Sociální kompetence – dovednost analyzovat a řešit problémy, 
využití znalostí o přírodních jevech v občanském životě
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí – posouzení vlivu člověka na přírodu a
životní prostředí, ochrana zdraví člověka, ochrana přírody a pří-
rodních zdrojů, chráněná území, využívání alternativních zdrojů 
energie
Informační a komunikační technologie – využívat různé zdroje 
informací, efektivně pracovat s informacemi, získávat informace 
za sítě Internet

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník Počet hodin: 33

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně
- získává kladný vztah k přírodě, pro-
  hlubují pozorovací schopnosti, chá-
  pe vzájemné souvislosti z biologie 
  rostlin, určí hlavní morfologické 
  znaky dřevin
- chápe význam rostlin v přírodě, 
  jejich základ pro vyšší formy života
- zařadí získané poznatky do vzájem-
  ných souvislostí, zdůvodní význam 
  prostředí pro rostliny a člověka jako
  jednu z podmínek existence života

1. Základní pojmy, základy lesnické bota-
    niky

- stavba těla rostlinné buňky
- životní projevy buňky
- rostlinná pletiva
- funkce kořene, osy pupenu a listu
- složení a biologie květu
- semena, plody a rozčlenění
- stavba dřeva: makroskopická, mikro-

          skopická , chemické složení dřeva
- životní projevy rostlin
- koloběh látek v přírodě
- parazitismus a symbióza
- podmínky růstu plodin
- rozmnožování a dědičnost rostlin
- základní přehled systému rostlin
- všeobecné podstatné znaky
- houby, rostliny nižší a vyšší
- postavení rostlin v přírodě

10

- chápe význam abiot. podmínek pro-
  středí na život rostlin a vzájemné 
  působení těchto podmínek
- vysvětlí vztah půda – rostlina, 
  ovzduší – rostlina, světlo – rostlina, 

2. Lesní prostředí
- lesní půda
- vznik půdy, půdotvorní činitelé
- fyzikální a chemické vlastnosti půdy
- význam a druhy humusu

4
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  voda – rostlina - hlavní půdní typy
- degradace lesních půd 
- meliorace
- ovzduší. atmosféra, vítr
- světlo, teplo - nároky dřevin
- voda – nároky dřevin,
- druhy srážek
- vliv lesa na vodní režim, 
- živiny, úrodnost

- vysvětlí růst a tvorbu dřeva
- prakticky určí lesní dřeviny 
  a vysvětlí nároky na prostředí
- určí dřeviny podle listů semen, pu-
  penů a dřeva 

3. Nauka o lesních dřevinách
- základní pojmy – rozšíření rostlin, ve-

         getační útvary
- pojem dřeviny – charakteristika
- habitus, vzrůst, mýtní věk
- hospodářský význam dřeva a jeho 

          vlastnosti
- lesní dřevitý systém
- základní ekologické nároky dřevin 

          podle orgánů, pupenů, plodů, semen, 
          kůry a dřeva

19

2. ročník  Počet hodin: 66
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák/žákyně:
- prakticky určí lesní dřeviny 
  a vysvětlí nároky na prostředí
- určí dřeviny podle listů semen, pu-
  penů a dřeva

1. Opakování a upevňování znalostí 
    z 1.ročníku

- základní ekologické nároky dřevin 
          podle orgánů, pupenů, plodů, semen, 
          kůry a dřeva

- poznávání hlavních keřů

10

- charakterizuje jednotlivé pojmy a  
  používá je při praktické činnosti 
  v lesním hospodářství
- rozpozná jednotlivé druhy škod a 
  uplatňuje způsoby ochrany lesa

2. Ochrana lesa
- poškozování lesa povětrnostními vlivy
- extrémní teplotní výkyvy
- nedostatek a přebytek srážek
- lesní požáry a druhy požárů
- příčiny požárů – činitelé vzniku
- prevence a likvidace lesního požáru
- škody způsobené houbami
- škody v lesních školkách a kulturách
- technické poškození dříví houbami 
- přehled způsobů ochrany
- škody zvěří
- škody hmyzem – charakteristika
- přehled způsobů ochrany 

36

- má přehled o ekonomických, práv-
  ních a informačních nástrojích spo-
  lečnosti na ochranu přírody 
  a prostředí
- vysvětlí základní pojmy 
  a charakterizuje vztahy mezi orga-
  nismy a prostředím

3. Ekologie lesa
- předpisy o ochraně životního prostředí
- pojmy – biotop, biocenóza, ekosystém
- podmínky života na Zemi
- organismy auto a heterotrofní
- přírodní rovnováha, ekologie krajiny
- emise

20
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- rozliší a charakterizuje biotické a 
  biotické podmínky života, vysvětlí 
  potravní vztahy v přírodě, popíše 
  podstatu oběhu látek v přírodě
- charakterizuje typy krajiny ve svém
  okolí a její využívání
- charakterizuje působení životního 
  prostředí na člověka a jeho zdraví
- uvede příklady globálních problémů
- orientuje se v základních zákonitos-
  tech života na Zemi 
- vysvětlí nutnost ochrany ŽP - lesa
- vysvětlí nutnost souladu ekologie a 
  ekonomiky
- zdůvodní odpovědnost každého 
  jedince za ochranu přírody, krajiny
  a životního prostředí
- charakterizuje ekosystémy a uvede 
  příklady zásahů člověka do nich

- mechanismus přírodního výběru
- ekologická přizpůsobivost
- společenstva živočichů a rostlin – lesní

         ekosystémy
- biosféra , život v půdě, ve vodě, 

          na souši
- dynamická rovnováha v přírodě
- koloběh látek – tok energie
- hromadění látek v organismu
- ekosystémy a zásahy člověka do nich
- základy ekologické krajiny, typy kraji-

          ny, soubor ekosystémů

3. ročník  Počet hodin: 16
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák/žákyně
- určí lesní dřeviny 

1. Lesní dřeviny 6

- rozpozná jednotlivé druhy škod a 
  uplatňuje způsoby ochrany lesa

2. Ochrana lesa
5

- vysvětlí nutnost ochrany ŽP – lesa
- charakterizuje ekosystémy

3. Ekologie lesa
5

Učebnice: MACH, BALCAR. Nauka o lese. 1. vyd. Benešov: 1996.

Vypracoval: p. Jiří Korda
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Název ŠVP: LESNÍ  MECHANIZÁTOR
Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 2/66
Platnost od: 1. 7. 2014

Učební osnova předmětu

MYSLIVOST

Obor středního vzdělání se závěrečnou  zkouškou

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Učivo výběrového předmětu myslivost poskytuje žákům zá-

kladní znalosti o biologii zvěře, ochraně, lovu a chovu lovné zvě-
ře, loveckých zbraních a způsobech lovu, zacházení se zbraní, 
lovecké kynologii, organizaci, plánování a zákonných předpisech
vztahujících se k myslivosti a o mysliveckých tradicích jako sou-
části českého národního kulturního dědictví.

Charakteristika učiva Během výuky se žáci seznamují s jednotlivými druhy zvěře, je-
jím chovem, lovem a hlavně ochranou a péčí o ni.Učivo je za-
řazeno do samostatných tématických celků a obsahově je konci-
pováno tak, aby byly zdůrazněny charakteristické rysy probírané 
činnosti.
Základním tématickým celkům, které by měly žáci zvládnout, 
vyučující věnuje při výuce náležitou pozornost. V potřebném 
rozsahu seznamuje žáky i s legislativními opatřeními, která se na
probíranou tématiku vztahují z hlediska ochrany přírody, krajiny 
a životního prostředí. 
Vyučovací předmět má doplnit znalosti ve vztahu k základním 
odborným předmětům, především k základům ekologie, nauce o 
lese a odbornému výcviku. Obsahem předmětu myslivost jsou i 
cvičení zaměřená na střelecký výcvik ve střelbě kulí i brokem 
podle zkušebního řádu a pod vedením učitele.
Výuka předmětu myslivost se zakončí zkouškou z myslivosti 
podle zkušebního řádu pro zkoušky z myslivosti. 
Obsah výuky je stanoven v souladu se stávajícími zákonnými 
předpisy, pokud dojde k jejich změnám nebo doplnění, je třeba 
změny do výuky zařadit..

Strategie výuky V první fázi je základní vyučovací metodou vždy výklad, zamě-
řený především na teoretické vysvětlení pojmů a dané problema-
tiky. Při výkladu vyučující využívá filmy,obrazy, modely apod.. 
Pro osvojení základních vědomostí předkládá vyučující žákům 
učivo problémovým způsobem a vede žáky k samostatnému ře-
šení.Doplňkem výuky jsou exkurze, výstavy trofejí, loveckých 
psů, praktické nácviky některých činností (např. rušení zvěře, 
získávání praktických zkušeností v honitbě).
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Kritéria hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý školní rok, a to slovně 
i numericky. Základem hodnocení je správné používání 
osvojených pojmů, přesné a odborné vyjadřování při řešení dané 
problematiky v rámci probíraného učiva. 
Součástí hodnocení žáků je i nezbytná znalost o nebezpečích 
souvisejících s používáním střelných zbraní a opatřeními 
na ochranu pracovníků před riziky úrazu či poškozování zdraví. 

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence – žáci jsou schopni se přiměřeně vy-
jádřit k danému tématu a v uvedených komunikačních situacích 
formulují své myšlenky srozumitelně v odborných termínech. 
Personální kompetence – žáci jsou schopni vyhodnocovat vlastní
výsledky a odhadovat vlastní nedostatky, napravovat je, seznámí 
se s zásadami komunikace s vrstevníky, kolegy, nadřízenými, 
jsou vedeni k zodpovědnému plnění studijních a pracovních po-
vinností. 
Sociální kompetence - žáci pracují ve skupině i v týmu, společně 
na realizaci úkolu, zodpovědně plnit zadané úkoly, učí se přispí-
vat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
Kompetence k řešení problémů – žáci rozvíjejí dovednosti řešit 
problémy a problémové situace při lovu i v dalších mysliveckých
činnostech.
Průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti – předmět myslivost přispívá 
k všestrannému rozvoji osobnosti žáka, žáci jsou schopni se při-
měřeně vyjadřovat k probraným komunikačním situacím, přimě-
řeně na ně reagovat, pracovat samostatně i v týmu.
Člověk a životní prostředí  – žák si váží přírodního bohatství, ak-
tivně se podílí na ochraně životního prostředí
Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni 
zodpovědně rozhodovat o své vzdělávací cestě, uvědoměle do-
držovat pracovní povinnosti a vycházet s budoucími kolegy 
a nadřízenými.
Informační a komunikační technologie – žák pracuje s odbornou 
literaturou, s výběry z norem, s návody, schématy, s informace-
mi z internetu a vyhledává v nich údaje potřebné k řešení za-
daného problému.
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník Počet hodin: 33

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně
- získá rámcové poznatky o přírodě, 
  zvěři a ekologii při posilování jejich
  ochranářského cítění
- aplikuje při výuce poznatky 
  z předmětů nauka o lese a základy 
  ekologie
- pochopí a docení význam myslivos-
  ti jako součásti zemědělské a lesní 
  výroby a uvědomí si možnosti 
  uplatnění některých činností 
  v běžném životě
- popíší nejdůležitější činnosti, zařa-
  zené do předmětu myslivost
- dodržuje myslivecké zvyky 
  a tradice

1. Myslivecká výchova
- historie a význam myslivosti, mysli-

         vecká mluva, kultura a etika
- významné osobnosti
- myslivecké zvyky, pověry, tradice

2. Zákony, předpisy o myslivosti
- platné zákony, vyhlášky, prováděcí 

          vyhlášky
- zákon o zbraních a střelivu, ochrana 

          přírody, veterinární předpisy
- řízení myslivosti – nejnižší a nejvyšší
- plánování v myslivosti, statistika
- myslivecká stráž, povolenka k honu, 

          lovecký lístek, pojištění 
- škody a užitek způsobené zvěří a jejich

          řešení

3. Myslivecká zoologie a biologie
- zvěř srstnatá – spárkatá
- zvěř srstnatá – ostatní a šelmy
- zvěř pernatá – hrabaví
- zvěř pernatá – ostatní a dravci

 
4. Myslivecká péče a chov zvěře

- choroby zvěře, prevence – opatření
- chov a ochrana zvěře, zlepšování úživ-

          nosti honiteb  zlepšování životního 
          prostředí

- škody a předcházení škodám 
          v myslivosti

- přikrmování zvěře, druhy krmiv
- myslivecká zařízení, jejich údržba, ba-

          žantnice, obory
- zásady průběrného odlovu, bonitace 

          honiteb

5

9

10

9

2. ročník  Počet hodin: 33
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin

Žák/žákyně
- bezpečně zacházejí se střelnou zbra-
  ní
- seznámí se s hlavními zásadami 
  výcviku loveckých psů
- dodržují zásady ochrany přírody a 
  životního prostředí 
  při mysliveckých činnostech

1. Myslivecká kynologie
- plemena loveckých psů, stručná cha-

          rakteristika
- chov, výchova a výcvik
- choroby psů a předcházení nemocem
- řízení a organizace kynologie
- kluby, zkušební řády, zkoušky, svody, 

         výstavy

13
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- osvojí si používání správné mysli-
  vecké terminologie 2. Střelectví – zbraně a střelivo

- rozdělení a vývoj loveckých zbraní 
         a střeliva

- nastřelování zbraní, složení a péče 
         o zbraně

- lovecké střelivo pro kulové a brokové 
         zbraně

- lovecká balistika
- zacházení se zbraní, údržba, převoz 

          zbraní
- základy první pomoci při úrazech 

          a poranění v myslivosti

3. Lovectví
- druhy a rozdělení lovů
- organizace a průběh honů a naháněk
- základní pravidla odchytu zvěře 
- stopy zvěře a jejich určování
- ošetřování ulovené zvěře, srstnaté 

          i pernaté
- úprava a hodnocení trofejí, bodovací 

          tabulky
- transportování zvěře, odhad věku 

         a chovnosti
- příprava na zkoušku z myslivosti, kon-

         trola myslivecké praxe

10

10

Učebnice: ŠTĚPÁNEK a kol. Penzum – Základy znalostí z myslivosti. 1. vyd. Praha:
                  Druckvo, spol. s r.o., 2006.

Vypracoval: p. Klement Rejšek
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Název ŠVP:  LESNÍ  MECHANIZÁTOR
Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 3,5/113,5
Platnost od: 1. 7. 2014 

Učební osnova předmětu

ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Obor středního vzdělání s výučním listem

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Naučit žáky předpisy provozu na pozemních komunikacích a 

související předpisy. Naučit žáky řídit motorová vozidla a jejich 
údržbu.

Charakteristika učiva Rozvíjení teoretických znalostí a zdokonalování praktických 
dovedností v řízení motorových vozidel. Vytvoření smyslu pro 
defenzivní jízdu a využitelnost vozidla.

Výsledky vzdělávání v oblasti 
citů, postojů, hodnot a prefe-
rencí 

Žák si pamatuje postupy při řešení různých situacích a  tyto zna-
losti aplikuje v silničním provozu. Chová zodpovědně a svědo-
mitě při řízení.

Strategie výuky Teoretická část je provedena formou výkladu za použití AV 
techniky. Praktická část je provedena na modelech, vozidlech a 
v provozu. Výuka je rozdělena do 2. a 3. ročníku. Ve 2. ročníku 
žáci získají řidičské oprávnění sk. T, ve 3. ročníku sk. B a C.

Kritéria hodnocení žáků Hodnocení vyplývá z Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků 
SŠ Rokycany. Žák je hodnocen formou schválených testů a ústní
formou ze znalosti údržby motorových vozidel.

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů – žáci využívají znalostí k řešení 
problémů vzniklých v různých dopravních situacích.
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
– žák obdrží při úspěšném zvládnutí tohoto předmětu řidičský 
průkaz a tím se mu rozšiřuje pracovní uplatnění.

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí – vědomí šetrnosti k životnímu 
prostředí při jakékoliv manipulaci s vozidlem.
Člověk a svět práce – získáním řidičského průkazu nabývá žák 
dalších profesních příležitostí.
Informační a komunikační technologie – vyhledávání informací 
a souvisejících zákonů s řízením motorových vozidel na PC. 

10
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník                                                                                           Počet hodin: 49,5

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně
- ovládá ovládací prvky automobilu
- rozliší jednotlivé scelovače
  automobilu
- rozliší a vysvětlí význam 
  dopravních značek
- vyřeší jednotlivé dopravní situace

1. Pravidla provozu na pozemních 
komunikacích  

     - ovládání osobního a nákladního 
       automobilu
     - zákon 361/2000 Sb., výklad pojmů
     - dopravní značky a dopravní zařízení
     - účastníci provozu na pozemních 
       komunikacích
     - provozovatel vozidla
     - jízda vozidly, řešení dopravních situací
    - pravidla provozu na pozemních 
      komunikacích § 25 – 79
    - řidičské oprávnění a řidičský průkaz
    - předpisy o technických podmínkách 
      provozu vozidel na pozemních 
      komunikacích

20

- při dopravní nehodě poskytne první
  pomoc účastníkům nehody

2. Výuka zdravotnické přípravy
    - základní zásady první pomoci při 
      dopravní nehodě
      (výuku povede učitel/ka zdravotnické 
      přípravy)

4

- má vědomosti k ovládání vozidel za
  různých jízdních podmínek
- vyjmenuje okolnosti, které je 
  možno předvídat v silniční dopravě 
  a reaguje na ně

3. Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy
- jízda v silničním provozu
- jízda za různých podmínek a situací
- psychologie bezpečné jízdy
- bezpečnost jízdy ovlivněná závadou na 
  vozidle
- vliv dopravního prostředí na bezpečnost
  jízdy

12

- připraví vozidlo k jízdě, preventivní
  prohlídce
- po zjištění a identifikaci závady 
  vozidlo na místě opraví nebo zmírní
  možné následky po poruše na
  vozidle, nákladu nebo životním
  prostředí

4. Výuka o ovládání a údržbě vozidla
    - kontrola vozidla před jízdou
    - kola a pneumatiky, geometrie náprav
    - mazání a chlazení motorů

- palivová soustava vznětového motoru
- výfukový systém, katalyzátor, 
  turbodmychadlo, čističe vzduchu
- spojka, převodovka, rozvodovka, 
  diferenciál
- pérování, tlumiče pérování, stabilizátory
- posilovače brzd, ABS, ASR
- brzdy, druhy, funkce, konstrukce
- brzdy kapalinové, vzduchové, brzdění 
  jízdních souprav
- brzdy odlehčovací, nouzové, retardéry
- akumulátor, zdroje proudu ve vozidle, 
  pojistky
- elektrická soustava vozidel, spotřebiče, 

10
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  osvětlení
- vlečení vozidel, sněhové řetězy, 
  tachografy
- spojování vozidel do souprav, vybavení
   vozidel

- ovládá pravidla silničního provozu
- dodržuje zásady bezpečné jízdy 

5. Opakování a přezkoušení
    - opakování OÚV
    - opakování PPV

3,5

Učebnice: CHVÁTAL, Petr. Učebnice pro žadatele o řidičské oprávnění skupiny C, D, E. 
                 4. vyd. Praha: Springer Media, 2008.
                 Kolektiv autorů. Autoškola. 5. vyd. Praha: Business Media, 2008.

Vypracoval: Ing. Jiří Olšar

Název ŠVP: LESNÍ  MECHANIZÁTOR
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Forma vzdělávání: denní
Počet hodin celkem: 50/1632,5
Platnost od: 1. 7. 2014

Učební osnova předmětu

ODBORNÝ VÝCVIK

Obor středního vzdělání se závěrečnou  zkouškou

Pojetí vyučovacího předmětu

Obecný cíl předmětu V učebním oboru mechanizátor lesní výroby je odborný výcvik 
jednou z nejvýznačnějších složek vzdělávání i přípravy na bu-
doucí povolání. V tomto předmětu se integrují všechny vě-
domosti a dovednosti, které žáci získávají v ostatních předmě-
tech a aplikují se při osvojování dovedností, které charakterizují 
povolání, pro které se žáci připravují. 
V průběhu přípravy je základním úkolem vytvoření potřebných 
dovedností a správných pracovních návyků, ale také vedení žáků
k technologické kázni a bezpečnému a ekologicky šetrnému za-
cházení se stroji a zařízeními, pohonnými hmotami, surovinami a
energiemi. 

Charakteristika učiva Předmět odborný výcvik využívá odborných vědomostí, které si 
žáci osvojují v teoretické složce vyučování, navazuje na ně 
a jejich praktickým využíváním je upevňuje a doplňuje. Využí-
vají se i vědomosti získané žáky při výuce všeobecně vzděláva-
cích předmětů.
V každém ročníku je zařazeno seznámení žáků se základními 
ustanoveními právních norem o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, s hygienickými a protipožárními předpisy všeobecně. Před
zahájením nového tématu a při přechodu na nové pracoviště se 
žáci seznámí s příslušnými ustanoveními právních a ostatních 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
V prvním ročníku si žáci osvojují základní dovednosti a návyky 
při ručním obrábění dřeva a kovů, při sběru semen lesních stro-
mů bez nutnosti výstupu do korun, při výrobě sazenic, obnově 
lesa, ochraně lesa a případně jeho výchově za použití ručního ná-
řadí.
Ve druhém ročníku si žáci osvojují dovednosti v těžbě dříví 
ruční motorovou  řetězovou pilou a s prostředky pro soustře-
ďování dříví. Absolvují nácvik výstupu do korun vysokých stro-
mů pomocí stupačkové soupravy, průběžně provádějí údržbu 
techniky a drobné opravy. 
Ve třetím ročníku žáci upevňují a prohlubují dovednosti v těžbě 
dříví motorovou pilou, věnují se těžbě zvláštních případů, sou-

10
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střeďování dříví traktory a dalšími prostředky, odvozu dříví.

Strategie výuky Odborný výcvik se realizuje v dílnách SŠ a na cvičných pra-
covištích se simulátory a trenažéry, na provozních pracovištích 
sociálních partnerů. Žáci se seznámí s pracovním prostředím, or-
ganizací práce, pracovním tempem, nároky na pracovníky, poža-
dovanou kvalitou práce, získají kontakt se zaměstnanci a za-
městnavateli rozšiřují si pracovní zkušenosti.
Třída se pro vlastní výuku dělí na skupiny v souladu s platnými 
předpisy.

Kritéria hodnocení žáků  Žáci jsou hodnoceni za manuální dovednosti při odborném vý-
cviku,. Při hodnocení žáků je kladen důraz na hloubku porozu-
mění učiva, schopnost aplikovat poznatky v praxi, přesnost, peč-
livost, svědomitost a samostatnost při plnění praktických úkolů. 
Hodnocení vyplývá z Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků 
SŠ Rokycany.

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových kompe-
tencí a aplikaci průřezových 
témat

Klíčové kompetence: 
Komunikativní dovednosti – žáci jsou schopni používat správnou
terminologii používanou ve výrobních činnostech lesního hospo-
dářství.
Personální kompetence – žáci jsou vedeni k osvojení správných 
metod vlastního učení a ke schopnosti reálně hodnotit své pra-
covní výsledky
Řešení pracovních i mimopracovních problémů – v průběhu celé 
délky přípravy jsou žáci vedeni ke schopnosti samostatně řešit 
pracovní úkoly, volit vhodné pracovní postupy, vybrat potřebné 
nářadí, nástroje, pomůcky, mechanizační prostředky.
Sociální kompetence – žáci dokáží pracovat ve skupině i v týmu, 
společně na realizaci úkolu, zodpovědně plnit zadané úkoly, vy-
tvářet vstřícné mezilidské  vztahy
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí – žáci chápou nutnost zachování lesní-
ho a přírodního bohatství, ochranu životního prostředí
Občan v demokratické společnosti – žáci budou schopni  for-
mulovat své názory a postoje, vyslechnout názory druhých, při-
měřeně na ně reagovat, pracovat samostatně i v týmu
Člověk  a svět práce – žáci získávají vědomosti  a správné pra-
covní návyky, které aplikují při osvojování dovedností, které 
charakterizují povolání,v pro které se připravují.

10
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník Počet hodin: 495

Výsledky vzdělávání Učivo
Počet 
hodin

Žák/žákyně
- se seznámí s předpisy týkajících se 
  BOZP a PO při praktickém vyučo-
  vání
- zná umístění hlavních uzávěrů ply-
  nu, vody a elektrické energie
- seznámí se s požárně poplachovými
  směrnicemi ve škole a činnostmi při
  vyhlášení požárního poplachu
- při obsluze, běžné údržbě a čištění 
  strojů a zařízení postupuje v souladu
  s předpisy BOZP a PO a pracovními
  postupy
- správně používá odbornou termino-
  logii
- provádí základní práce při ručním 
  obrábění dřeva a kovů
- provádí základní činnosti při výrobě
  lesních sazenic
- provádí veškeré manuální práce při 
  obnově lesa
- uplatňuje všechny metody ochrany 
  kultur i porostů
- samostatně aplikuje zásady výchovy
  porostů při zásazích ve stádiu mla-
  zin i v ostatních věkových stupních
- provádí údržbu ručního nářadí a 
  drobné opravy
- důsledně dodržuje správné techno-
  logické postupy a zásady bezpečné 
  práce v uvedených výrobních čin-
  nostech
- správně používá předepsané osobní 
  ochranné pracovní prostředky a bez-
  pečné pracovní postupy při práci 
  v lese a na pracovištích obdobného
  charakteru
- aplikuje při všech výrobních čin-
  nostech na přírodních pracovištích 
  zásady ochrany lesa a přírody 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
    protipožární předpisy
    - základní právní  a ostatní předpisy 
      k zajištění bezpečnosti na ochrany zdraví
      při práci, předpisy protiepidemické a 
      hygienické, předpisy o požární ochraně, 
      předpisy o zacházení s hořlavinami, che-
      mickými látkami a jinými látkami škodí-
      cími zdraví
    - pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany
      zdraví
    - zásady první pomoci
    - bezpečné pracovní postupy při práci 
      v lese a na pracovištích obdobného cha-
      rakteru
    - příprava a organizace pracoviště:
    - seznámení s pracovním místem
    - příprava a organizace pracoviště

2. Ruční obrábění a pájení kovů
    - pokyny k zajištění bezpečnosti  a ochra-
      ny zdraví
    - zásady první pomoci
    - nástroje, nářadí a péče o ně
    - rovnání, probíjení, ohýbání, sekání
    - měření – plošné orýsování, měření úhlů, 
      měření posuvným měřítkem
    - ruční řezání, střihání
    - vrtání, vrtačky, vrtáky
    - pilování rovných ploch, otvorů 
      a zaoblování
    - nýtování
    - řezání závitů
    - pájení – obsluha pájidel, pájení měkkou 
      pájkou
    - úprava kovových povrchů
    - ostření a broušení lesnického nářadí

3. Práce se dřevem
    - pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany
      zdraví
    - zásady první pomoci
    - nástroje, nářadí a péče o ně
    - ruční řezání a štípání 
    - práce s hoblíkem a pořízem
    - ruční dlabání, spojování hřebíky, vruty

12

78

90
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      plátováním
    - výroba topůrek a násad
    - stavba  oplocenek a plotů, údržba
    - nasazování násad a topůrek
    - příprava materiálu pro výrobu myslivec-
      kých zařízení

4. Ruční práce při pěstování lesa
    - pokyny k zajištění bezpečnosti  a ochra-
      ny zdraví
    - zásady první pomoci
    - pletí a kypření půdy na záhonech a sub-
      strátech
    - vyzvedávání semenáčků a manipulace s 
      nimi
    - vyzvedávání sazenic a manipulace s nimi
    - příprava půdy pro obnovu lesa ručním 
      nářadím
    - jamková, štěrbinová  a koutová sadba
    - prořezávky mlazin
    - pálení klestu
    - vyvětvování nadějných jedinců
    - ruční práce při ochraně kultur a porostů
    - vyžínání buřeně
    - oklest suchých větví
    - zpracování a asanace lapáků

5. Údržba lesnického nářadí

270

45

2. ročník Počet hodin: 577.5

Výsledky vzdělávání Učivo
Počet 
hodin

Žák/žákyně
- se seznámí s předpisy týkajících se 
  BOZP a PO při praktickém vyučo-
  vání
- při obsluze, běžné údržbě a čištění 
  strojů a zařízení postupuje v souladu
  s předpisy BOZP a PO a pracovními
  postupy
- provádí údržbu ručního nářadí, me-
  chanizace a techniky používané 
  v lesním hospodářství a drobné 
  opravy této techniky
- důsledně dodržuje správné techno-
  logické postupy a zásady bezpečné 
  práce v uvedených výrobních čin-
  nostech
- správně používá předepsané osobní 
  ochranné pracovní prostředky a bez-

1.  Mechanizovaná těžba dříví
- pokyny k zajištění bezpečnosti  

         a ochrany zdraví
- zásady první pomoci
- bezpečné pracovní postupy při práci 

          v lese a na pracovištích obdobného 
          charakteru

- konstrukce JMP
- denní a týdenní údržba JMP
- měsíční údržba JMP, údržba řezací 

         části, ostření řetězu
- běžné opravy JMP
- nácvik práce na trenažérech
- probírky od 40 let
- odvětvování sekerou, druhování, sor-

         timentace
- probírky do 80 let
- odvětvování JMP

288
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  pečné pracovní postupy při práci 
  v lese a na pracovištích obdobného
  charakteru
- kácí normálně rostlé stromy jedno-
  mužnou motorovou pilou, kácí při 
  zvláštních případech těžby, provádí
  opracování a sortimentaci  pokáce-
  ných stromů
- ovládá prostředky pro přibližování 
  dřeva
- provádí mechanickou a chemickou
  ochranu kultur
- provádí sběr lesních plodů a semen
  různými metodami a zajišťuje pr-
  votní péči o reprodukční materiál
- vychovává nálety, nárosty a mladé 
  porosty prostřihávkami 
  a prořezávkami ( ručně i  s využitím
  malé mechanizace )
- soustřeďuje vytěženou hmotu 
  z porostu na odvozní nebo vývozní 
  místo odvozními prostředky
- volí vhodný postup těžby
- aplikuje při všech výrobních čin-
  nostech na přírodních pracovištích 
  zásady ochrany lesa a přírody

- druhování a sortimentace surového 
          dříví

2. Mechanizované práce při pěstování lesa
- pokyny k zajištění bezpečnosti  

         a ochrany zdraví
- zásady první pomoci
- práce v lesních školkách
- obnova lesa ruční sadbou
- ruční příprava půdy
- zalesňování strojem
- prořezávky
- obsluha nástrojů nesených traktorem
- zpracování a asanace lapáků
- ochrana kultur proti zvěři
- ochrana porostů proti zvěři

 
3. Práce s UKT

- pokyny k zajištění bezpečnosti  
         a ochrany zdraví

- zásady první pomoci
- příprava traktoru a zařízení k práci
- obsluha návěsného a přívěsného zaří-

          zení traktoru
- přibližování dřeva lanem navijáku, 

          jízdy s nákladem a ukládání dřeva 
          na skládku

- základy soustřeďování dřeva 
          v porostech

- příprava pracoviště, úprava linek, za-
          kládání skládek

- soustřeďování dřeva v probírkových 
          porostech

4. Lesní semenářství
      -  pokyny k zajištění bezpečnosti  
         a ochrany zdraví

- zásady první pomoci
- ostření a přezkoušení výstroje
- výstup a sestup na stromy do výšky 

         5 m
- výstup do koruny

5. Procvičování dovedností

120

138

25

             
6.5
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3. ročník Počet hodin: 560

Výsledky vzdělávání Učivo
Počet 
hodin

Žák/žákyně
- při obsluze, běžné údržbě a čištění 
  strojů a zařízení postupuje 
  v souladu s předpisy BOZP a PO 
  a pracovními postupy
- provádí údržbu ručního nářadí, me-
  chanizace a techniky používané 
  v lesním hospodářství a drobné 
  opravy této techniky
- důsledně dodržuje správné techno-
  logické postupy a zásady bezpečné 
  práce v uvedených výrobních čin-
  nostech
- správně používá předepsané osobní 
  ochranné pracovní prostředky a bez-
  pečné pracovní postupy při práci 
  v lese a na pracovištích obdobného
  charakteru
- provádí sběr lesních plodů a semen
  různými metodami a zajišťuje pr-
  votní péči o reprodukční materiál
- kácí normálně rostlé stromy jedno-
  mužnou motorovou pilou, stromy 
vyhnilé a přesílené
- kácí abnormálně rostlé stromy jed-
  nomužnou motorovou pilou 
  a stromy v obtížných podmínkách
- rozezná a pojmenuje základní kon-
  strukční prvky lesnických strojů 
  a zařízení, vysvětlí jejich celkovou 
  konstrukci  a funkci
- vysvětlí konstrukci elektrických 
  zařízení a hydraulických obvodů 
  lesnických strojů
- ovládá obsluhu lesnických mecha-
  nizačních prostředků 
  při soustřeďování a dopravě lesa
- volí a používá pomůcky, nářadí 
  a vybavení potřebné k provozu me-
  chanizačních prostředků v závislosti
  na provozních podmínkách
- seřizuje a udržuje lesnické stroje a 
  zařízení a efektivně je využívá 
  s ohledem na hospodárnost provozu
- soustřeďuje vytěženou hmotu 
  z porostu na odvozní nebo vývozní 
  místo odvozními prostředky

1. Mechanizovaná těžba dříví
- pokyny k zajištění bezpečnosti 

         a ochrany zdraví zásady první pomoci
- bezpečné pracovní postupy při práci 

          v lese a na pracovištích obdobného 
         charakteru

- technologická příprava pracoviště
- kácení normálně rostlých stromů 

          v probírkových porostech, výroba tyčí
- kácení a odvětvování normálně rost-

          lých stromů do hmotnatosti 0,3 m3, 
          výroba surových kmenů

- kácení a odvětvování normálně rost-
         lých stromů do hmotnatosti 0,5 m3 
         surových kmenů a pilařských výřezů

- kácení a odvětvování normálně rost-
         lých stromů o hmotnatosti nad 0,5 m3

- kácení a druhování kmenů, sortimenta-
         ce

- kácení stromů vyhnilých a přesílených,
         výroba paliva, vlákniny

- kácení abnormálně rostlých stromů
- kácení stromů v obtížných podmínkách
- manipulace a výroba sortimentů 

          na OM, výroba rovnaných sortimentů 
          na OM

- výroba sortimentů se zaměřením 
          na pilařské výřezy I.a II. třídy

- těžba dřeva v součinnosti 
          s přibližovacím prostředkem – metoda 
          komplexní čety

2. Soustřeďování dříví LKT
- seznámení s LKT 80 - 81
- pokyny k zajištění bezpečnosti  

         a ochrany zdraví
- zásady první pomoci
- úkony denní a týdenní údržby traktoru
- přezkoušení způsobilosti traktoru 

         k provozu a funkce přídavných zařízení
- nácvik jízdy traktorem, ovládání pří-

         davných zařízení
- nácvik vyklizování, sestavení nákladu, 

          nácvik jízdy s nákladem
- překonávání překážek, manévrování 

          s nákladem
- ukládání dříví na skládce, nácvik ram-

183

129
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- volí vhodný postup provádí zvláštní
  případy těžby
- provádí sběr lesních plodů a semen
   různými metodami a zajišťuje 
  prvotní péči o reprodukční materiál
- aplikuje při všech výrobních čin-
  nostech na přírodních pracovištích
  zásady ochrany lesa a přírody

         pování a začelování
- soustřeďování dříví v probírkových 

          porostech
- soustřeďování dříví v mýtních poros

          tech, vyvážení rovnaných sortimentů
- soustřeďování dříví v součinnosti 

          s těžbou – metoda komplexní čety

3. Semenářství
- technologický postup sběru semen ze 

         stojících stromů
- pokyny k zajištění bezpečnosti  

          a ochrany zdraví
- zásady první pomoci
- kontrola kompletnosti semenářských

         souprav, jejich přezkoušení
- výstup do koruny, sběr semen z korun 

         stojících stromů
- sběr semen listnatých stromů

4. Práce s hydraulickou rukou
- seznámení s hydraulickou rukou – 

          konstrukce
- technická údržba hydraulické ruky
- pokyny k zajištění bezpečnosti  

          a ochrany zdraví při práci se zdviha-
         cím zařízením

- zásady první pomoci
- nácvik ovládání hydraulické ruky při 

          základních  a pracovních pohybech 
- nácvik složených pohybů
- nakládání a skládání výřezů
- nakládání a skládání kmenů
- nakládání a skládání kmenů a jejich 

          svazků

5. Údržba mechanizačních prostředků
- údržba a opravy JMP
- údržba a opravy UKT a SLKT
- údržba a opravy hydraulické ruky – 

         promazání, výměna hadic

6. Upevňování dovedností

83

51

66

48

Vypracovali: p. Lubomír Chvojka
           p. Jiří Korda
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Příloha č. 1 - Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků SŠ Rokycany
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