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Učební osnova předmětu

PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Obor středního vzdělání s výučním listem

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Cílem  předmětu  je  seznámit  žáky  s   funkcemi  osobního

počítače  a  jeho  obsluhou,  a  osvojit  si  základní  význam
předmětu Písemná a elektronická komunikace.  Naučit  je  psát
desetiprstovou  hmatovou  metodou   bez  vyhledávání
jednotlivých kláves zrakem a získané dovednosti používat při
vyhotovování různých písemností,  vypracovávat zadané úkoly
v přiměřené  rychlosti  s důrazem  na  přesnost  a  pracovat
s normou ČSN 01 6910 pro vypracování písemností. 

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 65-51-H/01
– Kuchař-číšník – oblast vzdělání -  komunikace. Je zařazeno 
učivo o obsluze a funkcích osobního počítače. Základem učiva 
je zvládnutí klávesnice desetiprstovou hmatovou metodou – 
psaní písmen na střední, dolní, horní a číselné řadě. Jednoduché 
úpravy textu – zvýrazňování, velikost písma, řádkování. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 
citů, postojů, hodnot a 
preferencí 

Žák získá schopnost využití profesních dovedností v oblasti  
písemné a elektronické komunikace. Je zde uplatněna 
dovednost manuální, mechanická a logická při psaní textů. Je 
veden k racionálnímu a přesnému vedení písemné a 
elektronické komunikace, k ovládání osobního počítače 
v souladu s normalizovanou úpravou písemností. 

Strategie výuky Důraz je zde kladen na samostatné a spolehlivé ovládání 
osobního počítače, procvičování písmen na střední, dolní, horní 
a číselné řadě včetně ovládání funkčních kláves. Pro výuku je 
využíván počítačový program „Deseti prsty“. Na začátku každé 
vyučovací hodiny je prováděno cvičení na zopakování 
předcházející látky. U žáka se SPU je zvolen individuální 
přistup s ohledem k jeho diagnóze.

Kritéria hodnocení žáků Převládá hodnocení strojopisných textů – rychlosti a přesnosti 
psaní, dle stanovených kritérií. Hodnocení žáků je v souladu 
s Pravidly pro hodnocení vzdělávání žáků SŠ Rokycany. 
Znalosti žáka jsou ověřovány průběžně v písemných cvičeních, 
která jsou zaměřena na přesnost a rychlost psaného textu. 

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových 
kompetencí a aplikaci 
průřezových témat

Klíčové kompetence:
Kompetence k řešení problémů – žáci získají schopnost 
efektivně využívat získané dovednosti i pro běžný život.
Komunikativní kompetence – žáci jsou schopni se přiměřeně 
vyjadřovat v písemném styku a zároveň v mluvených 
projevech, zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně
náročné souvislé texty.



Personální a sociální kompetence – využívají zkušeností a 
nabytých vědomostí v budoucí praxi, provozu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským 
aktivitám  - adaptovat se na pracovní prostředí a nové 
požadavky, žáci by měli získat základní vědomosti a dovednosti
pro uplatnění v provozu popřípadě k rozvíjení vlastních 
podnikatelských aktivit
Kompetence využívat prostředky IKT a práce s informacemi - 
práce s prostředky informační a komunikační technologie při 
vyhledávání různých informací a nácvik efektivního pracování 
s nimi.
Průřezová témata:
Informační a komunikační technologie - rozvíjet a aplikovat 
získané poznatky, užívat základní obsluhu osobního počítače 
v praxi 
Člověk a svět práce – písemně a verbálně se prezentovat při 
jednání s potencionálními zaměstnavateli, mít základní 
vědomosti a dovednosti potřebné pro praktickou obsluhu 
výpočetní a informační techniky a tím popřípadě usnadňovat  
rozvíjení jejich podnikatelských aktivit. 

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

Výsledky vzdělávání Učivo Počet
hodin

Žák/žákyně
- ovládá některé funkce klávesnice
  osobního počítače

1. Úvod
- seznámení s obsahem učiva, zásady
  BOZP
- základní obsluha osobního
  počítače, prstoklad

2. Nácvik psaní na střední a horní
písmenné řadě (malá písmena)

16

- píše desetiprstovou hmatovou
metodou v přiměřené přesnosti a
rychlosti

3. Nácvik psaní na dolní písmenné řadě
- procvičování již získaných dovedností
při psaní na osobním počítači

6

- využívá získané poznatky při psaní
  na počítači

4. Nácvik psaní písmen na číselné řadě 6

- ovládá všechny funkce 
  klávesnice osobního počítače

5. Nácvik psaní znamének, značek a číslic
6. Nácvik zvláštní úpravy textu 
    - zdůrazňování písma, psaní doprostřed
      papíru, tabulátor, oprava chyb

3

- píše desetiprstovou hmatovou 
  metodou v přiměřené přesnosti a 
  rychlosti 

7. Vypracování jednoduchých tabulek,
    nácvik přesnosti a rychlosti psaní

2
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