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1. Charakteristika školy
1..1 Základní identifikační údaje OU a PrŠ
Název právnické osoby:

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno,
Lomená 44

Indentifikátor právnické osoby

600 025 055

Adresa

Lomená 44, 617 00 Brno

Telefon

545233110

Fax

545233110

E-mail

oupslom@iol.cz

Adresa pro dálkový přístup

www.oupslomena.cz

Ředitel školy:

Ing.Ladislav Hochman

Adresa:

Brno, Štefáčkova 3, PSČ 628 00

Ředitel je současné statutárním orgánem právnické osoby
Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

00567213

Zřizovatel školy:

Jihomoravský kraj se sídlem v Brně
právní forma : kraj., IČO : 70 888 337
Adresa : Žerotínovo nám 3/5 601 82 Brno

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení
1. Střední škola
kapacita : 448 cílová : 448 žáků
IZO : 110 025 857
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Lomená 44, 617 00 Brno
2. Vídeňská 100, 619 00 Brno
3. Lomená 38, 617 00 Brno
2. Internát
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kapacita : 80 cílová : 80 lůžek
IZO : 150 067 623
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
1. Lomená 44, 617 00 Brno
3. Domov mládeže
kapacita : 120 cílová : 120 lůžek
IZO : 110 250 036
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
1. Lomená 44, 617 00 Brno
4. Školní jídelna
kapacita : 1700 cílová : 1700 stravovaných
IZO : 110 250 044
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
1. Lomená 44, 617 00 Brno
1..2 Základní charakteristika OU a PrŠ
OU a PrŠ je speciálně pedagogické vzdělávací a výchovné zařízení komplexního typu.
Areál školy je umístěn v Brně – Komárově, je velmi dobře dostupný MHD, je poblíž
hlavního vlakového nádraží i nádraží autobusového. Zabezpečuje teoretické vyučování,
praktické vyučování a výchovu mimo vyučování.
Odborné učiliště poskytuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami střední
vzdělání s výučním listem. Připravuje je na výkon dělnických povolání ve stavebnictví,
průmyslu a oblasti služeb. Má vlastní úsek odborného výcviku, domov mládeže a
internát.. Kromě výuky pro žáky zajišťuje odborné exkurze, sportovní kurzy a soutěže,
kulturní akce. Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, vydáním výučního listu a
vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Praktická škola poskytuje střední vzdělání bez výučního listu žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohou vyučit.
Praktická škola je dvouletá, je nově koncipovaná podle nových učebních dokumentů
platných od září 2005, je ukončena vysvědčením o závěrečné zkoušce a absolvent získá
stupeň středního vzdělání.
OU a PrŠ v současné době sdružuje následující školy a školská zařízení s kapacitou:
Odborné učiliště a Praktická
škola - Střední škola
Internát s kapacitou
Domov mládeže
Školní kuchyně

448 žáků
80 žáků
120 žáků
1 700 jídel/den

Škola působí od roku 1961. Na základě optimalizačního rozhodnutí byl tomuto
Odbornému učilišti a Praktické škole od 1.7.1997 přidělen areál Lomená 38-44.
Komplexní forma přípravy byla započata ve školním roce 2000/2001, kdy došlo
k přestěhování teoretického vyučování z objektu Dukelská 65, Brno-Husovice.
Postupně došlo k redukci odloučených pracovišť (Praktická škola – Brechtova 6,
Knihařské práce – Cejl 40).
V současnosti jako odloučené pracoviště působí pouze automontážní dílny na ul.
Vídeňská 100 v Brně-Přízřenicích, které slouží k praktickému vyučování učebního
oboru 23-64E/003 Automontážní práce.
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Všechny budovy a pozemky, které užívá OU a PrŠ, jsou výhradně ve vlastnictví JMK.
Pozemky zastavěné
nezastavěné
Plochy všech podlaží budov
hlavních i vedlejších
z toho
výukové prostory
ubytování - pokoje
ostatní
komunikace (v budovách)

6 741 m2
13 030 m2
16 802 m2
3 670 m2
2 064 m2
7 693 m2
3 375 m2

Oblast podmínek a průběhu vzdělávání
Průkazné vedení osobní dokumentace žáka
Je samozřejmé, že škola realizuje učební programy uvedené v zařazení do školského
rejstříku, ale vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení primárně určené pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné vytvářet individuální vzdělávací
programy pro žáky a s těmito programy během celé školní docházky pracovat.
Forma individuálního programu nebude pojímána rigidně, ale bude vycházet
z komplexního poznání žáka, které se bude opírat o všechny dostupné diagnostické
výstupy a bude obsahovat prognózu, která bude určujícím cíleným faktorem práce se
žákem. Kontrola tohoto programu bude prováděna ve spolupráci se všemi edukačními
podílníky a každý pedagogický pracovník bude osobně zodpovědný za plnění
programu.
Uplatňovat kapacitu školy
Individuálnost práce bude základní prioritou při naplňování kapacity školy a při
přijímání žáků do prvních ročníků. Vzhledem ke společenským integračním trendům,
které budou patřit k východiskům edukačního pojetí školy, je významné důsledné
dodržování požadovaného poměru těchto žáků se žáky z intaktní populace, kdy je brán
základ dodržení tří čtvrtin žáků se speciálními potřebami ze stanoveného maximálního
počtu. Nepůjde jen o numerické vyjádření, ale především o odborné posouzení na
základě speciálních diagnostických postupů. Dodržování těchto postupů bude zaručeno
osobní zodpovědností pověřených pracovníků.
Zdravý životní styl
Pro efektivnost edukačního procesu je významné dodržování hygienických požadavků
z pozice psychohygieny a zdravého životního stylu. Začátek teoretické výuky v osm
hodin a ukončení ve 14.15 hodin při dimenzi 45 min. vyučovací hodiny odpovídá
hygienickým normám. Důslednost musí být vyžadována při dodržování právních norem
poledních přestávek a přestávek v systému vícehodinových bloků. Důsledné plnění
těchto ukazatelů bude sledováno v rámci celého kontrolního procesu.
Pro jednotlivé učebny a specializovaná pracoviště budou vypracovány provozní řády,
s nimiž musí být žáci seznámeni a poučeni o bezpečnosti práce. Za funkčnost těchto
řádů budou zodpovídat odpovědní pedagogové jednotlivých učeben.

5

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44

65 -51-E/ 01 Stravovací a ubytovací služby

Vnitřní informační systém
Pro zajištění kvality výchovy, vzdělávacího procesu a jeho efektivity je mimořádně
významné rozpracování vnitřního informačního systému, který bude sledovatelný ve
všech stupních řízení a kontrol včetně informace pro vnější činitele.
Tento systém bude vycházet z analytických metod především swot analýzy, kde budou
sledována pozitiva, ale především možná rizika a překážky, které je nutné v rámci
celého systému překonávat.
Alternativní postupy
Ve vzdělávacím systému je velmi důležité využívat všech modernizačních faktorů a
alternativních postupů, případně jejich prvků. Zde se jeví jako mimořádně významné
využití potenciálu spolupracujících odborných pracovišť, především kateder speciální
pedagogiky MU Brno a UP Olomouc, ale také využití výsledků výzkumných
programů, na kterých by škola participovala jako partner. Alternativu spatřuji také
v reciprocitě s adekvátními zařízeními v cizině s využitím kapacity pedagogické a
odborné (Bildungszentrum Hirshfelde - SRN), Speciální střední škola „Vukašin
Markovič“ a Dům bez rodičovské péče „Mladost“.
Stanovení cílů v oblasti vzdělávání a výchovy
- tvorba, realizace a verifikace školních vzdělávacích programů
- postupně tvořit soubor vlastních učebních textů, zohledňujících potřebu uplatňování
speciálně pedagogických postupů při vzdělávání
- spolupráce s pedagogickými fakultami (s MU v Brně, kde naše škola je fakultní
školou, s UP v Olomouci, s MZLU v Brně především ve formě náslechů studentů)
- využívat funkci koordinátora EVVO, zařadit tento program do systému vzdělávání
- rozšířit nabídku volnočasových aktivit
- věnovat výraznou pozornost motivaci žáků a využívání učebních pomůcek
- usilovat o dobré klima školy a tím zvyšovat prestiž školy
- rozšířit spolupráci se školami zahraničními, pokračovat v dlouhodobé spolupráci se
školou Bildungszentrum Hirshfelde (SRN) a v návaznosti na programové
dokumenty zřizovatele školy, regionální politiku i programy spolupráce JMK se
subjekty veřejné správy Šumadijského okruhu (Srbsko a Černá hora)
- navázat systematickou dlouhodobou spolupráci se speciální střední školou v městě
Kragujevac. Oba projekty uplatnit u zřizovatele v rámci výzvy „DO SVĚTA“
- do systému práce trvale zařadit evaluaci a všechny její činitele, důsledně ji
uplatňovat v celé struktuře zařízení.
To předpokládá uplatnění evaluačních mechanizmů:
o v systému zaměstnanci x vedení
o v systému vedení x zaměstnanci
o v systému metodická oborová sdružení x vedení
o v systému rodiče x škola a její zaměstnanci
o v systému žáci x jejich pedagogické řízení
- realizovat a vyhodnotit školní kola soutěže odborných dovedností u všech oborů.
- účastnit se soutěží odborných dovedností, pořádaných školami působícími v oblasti
speciální pedagogiky
- spolupracovat s dalšími významnými partnery a sponzory školy :
Společenstvo českých knihařů
Cech malířů, natěračů a lakýrníků ČR
Asociace kuchařů a cukrářů ČR
IQ ROMA servis
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DROM – romské středisko
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sládkova, Brno
Centrum sociální prevence
1..3 Personální podmínky
Zařazení učitelů
Výše naznačené metodiky kvality a jejich uplatňování v jakostní politice školy
jednoznačně předpokládají pregnantní vymezení kompetencí všech zaměstnanců na
základě jejich odbornosti a kvalifikace. V tomto smyslu nepůjde jen o konstatování
kvalifikační roviny, ale půjde o sledování v celém systému celoživotního vzdělávání.
Při kvalifikačním růstu půjde o následující kroky:
1. Zvyšování kvalifikace – odborné - sledování potřebnosti odbornosti z hlediska
učebních programů jak v rovině všeobecně vzdělávacích předmětů, tak v rovině
předmětů odborné způsobilosti a to:
a) pravidelné doplňování a výběr kvalifikovaných učitelů, absolventů
vysokých škol,
b) umožnit kombinované studium zkušeným pedagogům z řad stávajícího
sboru a v tomto studiu je podporovat.
2. Speciálně pedagogické vzdělání - ideální formou by bylo dosažení stoprocentní
kvalifikovanosti všech pedagogických pracovníků ve speciálně pedagogické
odbornosti. Je nutno především se tomuto ideálu co nejvíce přiblížit:
- dosáhnout, aby šedesát procent učitelů všeobecných předmětů absolvovalo
speciální pedagogiku rozšiřující formou a získalo tak další kvalifikaci,
- dosáhnout, aby učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů
absolvovali potřebné formy speciálně pedagogického vzdělávání – buď
v akreditovaných programech nebo v programech bakalářských,
- u učitelů odborného výcviku s dlouhodobou praxí a věkově se blížící důchodovému
věku zajistit vzdělávací akreditované kurzy speciální pedagogiky v systému
celoživotního vzdělávání. U těchto pracovníků pozitivně využít jejich odborného
potenciálu a zkušeností. Oni sami jsou schopni, pedagogické poznatky i
z krátkodobých kurzů přenést do pedagogické praxe.
3. Celoživotní vzdělávání – je nedílnou součástí kvalifikačního i kariérního růstu. Zde
se škola bude opírat o vysokoškolská pracoviště a bude se snažit zachovat
spolupráci ve formě detašovaného pracoviště katedry speciální pedagogiky PdF UP
v Olomouci v systému vzdělávacích programů.
- Stanovení metodických oborových sdružení
- Z kvality řízení a požadované efektivnosti výsledků jednoznačně vyplývá sestavení
odborných metodických komisí, odpovídajících edukačním požadavkům.

1..4 Školní poradenské pracoviště
V souladu s doporučením „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy Jihomoravského kraje“ je nedílnou součástí celého profesního

7

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44

65 -51-E/ 01 Stravovací a ubytovací služby

zařízení školní poradenské pracoviště. Zde je plynule navázáno na práci Speciálně
pedagogického centra, jehož činnost byla nejvýznamnější součástí již ukončeného
projektu EU „Equal“.
Toto pracoviště bude profilováno do systému celého zařízení a posíleny jeho
kompetence v rámci celého výchovně vzdělávacího systému v rovině:
1. řešení krizových intervencí,
2. poradenská konzultační činnost, zaměřená na všechny subjekty působnosti
zařízení,
3. podpora a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
4. diagnostické činnosti,
5. profesní poradenství.
Na základě takto vymezeného obsahu působí v poradenském týmu tři roviny
poradenských pracovníků: psycholog, speciální pedagog a výchovný poradce.
Průběžně a dle potřeby jsou uskutečňovány jednání výchovné komise.
Školní poradenský tým se v součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje žákům s horším
prospěchem, ale především žákům se specifickými poruchami učení a chování. Podporuje je
při překonávání veškerých socializačních obtíží edukace. V průběhu celého školního roku
tedy sleduje prospěch i chování žáků a spolupracuje na řešení vzniklých problémů. Napomáhá
při vyhledávání přiměřených výchovně-vzdělávacích postupů a motivace žáků.
Poskytuje nápomoc při spolupráci s rodiči, sociálními pracovníky, praktickými lékaři apod.
V rámci prevence patologických jevů působí na škole metodik prevence
patologických jevů, který každý rok zpracovává Minimální preventivní program.
V aktivitách na úseku prevence sociálně patologických jevů jsou významné kontakty
s rodiči a zástupci dalších institucí ( lékaři, Policie ČR, orgány péče o dítě, ….) Pro
zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči patologickým jevům v prostředí školy se
realizují preventivní opatření v rámci MPP. Nejvýznamnější je zejména úzká a
dlouhodobá spolupráce s Centrem pro drogové a jiné závislosti PPP Sládkova Brno
a podpora mimoškolní činnosti.
1..5

Mimoškolní činnost

Mimoškolní aktivity naší školy vychází ze zájmů žáků i reálných podmínek jednotlivých
oborů vzdělávání. Pedagogický sbor se snaží neustále nabídku rozšiřovat.
Při tomto způsobu podpory zájmů, nadání i socializace žáků dochází k rozšiřování odborných
vědomostí a dovedností pomocí neformální komunikace. Taktéž dochází k vzájemnému
navazování podpůrných mezilidských kontaktů mezi žáky. Veškerou tuto činnost škola
uskutečňuje pomocí zájmových skupin, kroužků a workshopů činorodých žáků a učitelů.
V rámci mimoškolních aktivit jsou také posilovány klíčové kompetence žáků školy.
V mimoškolních aktivitách naší školy působí:
- sportovní kurzy pro žáky prvních a druhých ročníků
- odborné exkurze a stáže
- účast na kulturních a společenských akcí v regionu
- kontakty s odbornými firmami a sponzory školy
- přátelské setkávání žáků i pedagogů partnerských škol
Zájmová činnost žáků v mimoškolní výchově na internátě školy
Každý den v interiéru:
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posilovna 15.oo-16.oo hod. I. ( 2-6 žáků ) budova A přízemí
počítače 14.oo-21.oo hod. zajišťují vychovatelé ( 7 žáků ) herna 303K
florbal
19.30 -20.15 hod. vych. A. ( 8 žáků ) tělocvična 5.p.
stolní fotbal dle zájmu
vych. I. ( 4 žáci ) herna 305K
výtvarný kroužek 15.oo -16.oo hod. ( 4-8 žáků ) klubovna 317A
aranžování16.oo -17.oo hod. vych. ( 4 -8 žákyň ) klubovna 2B
akvaristika16.oo -17.oo hod. ( 6 -8 žáků ) klubovna 317A
plavání
19.oo -20.oo hod. ( 4 -10 žáků ) Městské lázně Brno
jóga16.oo -17.oo hod. ( 6-8 žákyň ) klubovna I.A
keramický kroužek18.oo-19.30 hod. ( 4 -8 žákyň ) klubovna 317B
akvaristika15.oo -16.oo hod. ( 6 -8 žáků ) klubovna 317A
autodráha,RC modely18.oo-19.30 hod. (4-8 žáků) klub. 305K
akvaristika14.30 -15.30 hod. ( 6 – 8 žáků) klubovna 317A
knihovna
18.30 – 19.30 hod.. (dle zájmu žáků) 203K
Další činnost:
diskotéky, vánoční a Valentýnská besídka zajišťuje vych., tělocvična 5.p.
návštěvy divadla a kina
- vychovatelé
malá kopaná, pétanque (jaro – podzim ) vych. I. hřiště v areálu školy
 návštěvy kulturních a společenských akcí

V rámci školy:
- kroužek německého jazyka (dle zájmu žáků – osnova je přiložena jako příloha ŠVP)
- sportovní kurzy pro žáky prvních a druhých ročníků (Moravec)
- návštěvy kulturních a společenských akcí
- mezinárodní přátelské návštěvy zahraničních partnerských škol
Sportovní kroužek - míčové hry
Probíhá 1 x týdně 1, 5 hodiny na OU a PrŠ Lomená, Brno v tělocvičně školy, je veden
kvalifikovaným učitelem tělesné výchovy, je určen pro 6 – 16 žáků.
Jedná se o dobrovolný kroužek v odpoledních hodinách jako rozšířená výuka tělesné
výchovy zaměřený na míčové a síťové hry
Je vhodný pro žáky, kteří mají zájem se zdokonalit v těchto sportovních hrách a
strávit svůj volný čas zdravým pohybem. Obsah výuky se skládá z rozběhání, rozcvičky,
speciálního posilování svalových skupin, používaných při míčových hrách, především svaly
ramene, paží a celkového stabilizačního systému a zdokonalování jednotlivých činností
daného sportu a nakonec hra. Program kroužku je zaměřen na volejbal, přehazovanou, ringo,
vybíjenou a badminton. Cílem kroužku je naučit žáky zvládat techniku míčových her, chování
ve sportovním kolektivu a připravit je na dobrou reprezentaci školy na meziškolních utkáních
a turnajích.
Sportovní kroužek - basketbal
Smysl a cíl naší činnosti je vést žáky ke kolektivnímu sportu, to znamená k zodpovědnosti
vůči sobě i ostatním, práci v kolektivu a k pravidelné činnosti. Tím získají schopnost
komunikovat, trénované tělo, dále mnoho různých návyků a schopností, které lze s úspěchem
využít nejen v basketbalu.
Kroužek je určen pro žáky 1. – 3. ročníků všech oborů našeho učiliště. Je zařazen jako
zájmová mimoškolní činnost. Pracuje se od listopadu do května, vždy 1x týdně, v 1,5
hodinové tréninkové jednotce, která převážně probíhá v tělocvičně OU a PrŠ Lomená 44.
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Kroužek využívá i venkovní sportoviště. Kroužek bude realizován v případě, že bude naplněn
minimálně 8 žáky. Maximální počet by neměl přesáhnout 15 žáků.
Sportovní činnost je rozdělena do několika tématických celků: - nácvik techniky, přihrávek,
obratnosti, mrštnosti, rychlosti - vše ve formě her a soutěžení. Následuje samotná hra trénování periferního vidění, rychlá akcelerace, obratné ruce, schopnost řešit několik úloh a
úkonů ve velmi krátkém časovém intervalu. Žáci si nosí pouze sportovní převlečení a obuv.
Ostatní vybavení poskytuje škola.
Náplň sportovních činností se navíc střídá se základy sportovních her - vybíjená,
přehazovaná, streetball, volejbal a cvičení v posilovně. V závěru škol. roku se žáci zúčastní
sportovního soustředění-kurzu, kde si uspořádají vlastní basketbalový turnaj.
Sportovní kroužek - florbal
Smysl a cíl naší činnosti je vést žáky ke kolektivnímu sportu, to znamená k zodpovědnosti
vůči sobě i ostatním, práci v kolektivu a k pravidelné činnosti. Tím získají schopnost
komunikovat, trénované tělo, dále mnoho různých návyků a schopností, které lze s úspěchem
využít nejen při florbalu.
Kroužek je určen pro žáky 1. – 3. ročníků všech oborů našeho učiliště. Je zařazen jako
zájmová mimoškolní činnost. Pracuje se od listopadu do května, vždy 1x týdně, v 1,5
hodinové tréninkové jednotce, která probíhá v tělocvičně OU a PrŠ Lomená 44. Kroužek
bude realizován v případě, že bude naplněn minimálně 8 žáky. Maximální počet by neměl
přesáhnout 15 žáků.
Sportovní činnost je rozdělena do několika tématických celků: - nácvik a procvičení techniky
hry, přihrávek, rychlosti, zlepšení obratnosti, mrštnosti - vše ve formě her a soutěžení.
Následuje samotná hra - trénování periferního vidění, rychlá akcelerace, obratné ruce,
schopnost řešit několik úloh a úkonů ve velmi krátkém časovém intervalu. Dále si žáci
vyzkouší různé atletické disciplíny, všestranně rozvíjejí zdatnost tréninkem, hrami, soutěžemi.
Náplň sportovních činností se navíc střídá se základy sportovních her - vybíjená,
přehazovaná, sálová kopaná a cvičení v posilovně. Žáci si nemusí nosit své florbalky a míčky.
Vše poskytuje škola, včetně brankářské helmy. V závěru škol. roku se žáci zúčastní
sportovního soustředění-kurzu, kde si uspořádají vlastní florbalový turnaj.
Sportovní kroužek - posilování a zdravotní tělesná výchova
Probíhá 1 x týdně 1, 5 hodiny na OU a PrŠ Lomená, Brno v posilovně školy, je veden
kvalifikovaným učitelem tělesné výchovy, je určen pro max. 14 žáků
Jedná se o dobrovolný kroužek po vyučování v odpoledních hodinách jako rozšířená
výuka tělesné výchovy. Je vhodný pro žáky se zájmem o posilování, ale i pro žáky se
zdravotním omezením či žáky uvolněný z tělesné výchovy. Obsah výuky se skládá
z rozcvičky, rozehřátí na rotopedech, orbitrecích a veslovacím stroji, speciálního posilování
různých svalových skupin bez závaží, posilování na strojích se závažím, stabilizační cviky a
kondiční cvičení. Pro žáky se zdravotním omezením je program tvořen cvičením na
overballech, balančních plošinách a posilování vlastním tělem na žíněnkách či s lehkými
činkami.
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1..6 Materiálně technické podmínky
Zařízení se nachází v souboru budov, které
poskytují podmínky ke komplexní vzdělávací a
výchovné činnosti školy v oblasti výuky
všeobecně vzdělávacích předmětů , odborných
předmětů a odborného výcviku učebních oborů
v systému středního vzdělávání a středního
vzdělávání s výučním listem. Tento komplex
budov je neustále modernizován ve své vnitřní
struktuře. I v dalším období bude na modernizaci
navázáno a umožněno efektivní využití
stávajících prostor pro zkvalitnění edukačního
procesu.
V první řadě půjde o specifikaci jednotlivých kabinetů a učeben. V systému všeobecně
vzdělávacích předmětů by tyto prostory měly mít rozdělení podle zaměření
jednotlivých předmětů s vybavením pomůckami v kontextu předmětného zaměření.
Profilace těchto učeben je velmi významná pro komplexnost výuky a pro realizaci
učitelů při hledání alternativních forem výuky.
Jedním z hlavních záměrů vzdělávání je realizace výuky v učebnách praktického
vyučování. Moje představa vychází z úzké specializace jednotlivých odborností
praktických programů, které se musí promítnout do vybavenosti učeben, ale musí mít i
kreativní nosnost ve smyslu edukačního působení na žáka.
Jedná se o odborné učebny pro knihařské práce, malířské a natěračské práce. Rezervy
v kreativním působení jsou v oborech zednické práce, truhlářské práce, tesařské práce.
Jako mimořádně závažné pro splnění dlouhodobých cílů školy se jeví vybudování
výukového centra potravinářských oborů. Činnost tohoto centra se výrazně projeví i ve
zvýšení výnosů z produktivních prací žáků.
Vybavení kabinetů a na ně navazujících učeben musí odpovídat současným moderním
požadavkům, z čehož vyplývá nutnost plánování modernizace, neustálé doplňování a
vyhledávání těch nejaktuálnějších pomůcek.
V dlouhodobě plánované perspektivě je vybavit učebny moderní mediální technikou,
která zkvalitní vyučovací proces s postupným doplňováním výpočetní technikou
v každém kabinetu včetně dostupnosti výpočetní techniky pro všechny žáky, zřízení
pracovní stanice ICT pro učitele.
V oblasti základních učebních pomůcek, ke kterým řadím učebnice, se škola bude
zaměřovat na tvorbu učebních opor pro žáky ve všech předmětech.Pro praktickou školu
již bylo zpracováno 10 učebních opor, a to v rámci realizovaného projektu ESF
„Tvorba učebních opor jako altertnativního prostředku k zajištění klíčových
kompetencí pro žáky praktické školy“. Tyto opory by byly zpracovávány pro
modifikovanou e-learning formou a jsou výsledkem úzké spolupráce s odborníky
speciálními pedagogy z univerzitních pracovišť. Celý systém materiálně technických
podmínek je podřízen systému sledování využití všech zdrojů. Do tohoto sledování
budou zapojeni všichni pracovníci se zodpovědností plnění vedoucím pracovníkům,
jejichž povinností bude pravidelná informace a opatření případného zlepšení.
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2. Úvodní identifikační údaje o škole:
Předkladatel:
Název a adresa školy: Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44
tel.: 545 128 711 fax: 545 233 110
e-mail: oupslom@iol.cz www.oupslomena.cz
Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:
IČ zřizovatele:

Jihomoravský kraj
Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82
70888337

Kód a název oboru vzdělání:
Název školního vzdělávacího programu:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Datum platnosti od

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Stravovací a ubytovací služby
Střední vzdělání s výučním listem
3 leté denní studium
1.9.2010 počínaje prvním ročníkem

Jméno ředitele:
Kontakty pro komunikaci se školou:
Telefonní číslo:
Fax:
E-mailová adresa:
Adresa webu:

Ing. Ladislav Hochman
Zdeněk Pirochta – ekonom
545 128 711
545 233 110
oupslom@iol.cz
www.oupslomena.cz
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2..1 Identifikační údaje oboru
Název a adresa školy, zřizovatel
Název a adresa školy: Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44
tel.: 545 128 711 fax: 545 233 110
e-mail: oupslom@iol.cz www.oupslomena.cz
Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:
IČ zřizovatele:

Jihomoravský kraj
Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82
70888337

Kód a název oboru vzdělání:
Název školního vzdělávacího programu:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Datum platnosti od
Jméno ředitele:
Kontakty pro komunikaci se školou:
Telefonní číslo:
Fax:
E-mailová adresa:
Adresa webu:

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Stravovací a ubytovací služby
Střední vzdělání s výučním listem
3 leté denní studium
1.9.2010
Ing. Ladislav Hochman
Zdeněk Pirochta – ekonom
545 128 711
545 233 110
oupslom@iol.cz
www.oupslomena.cz

2..2 Profil absolventa školního vzdělávacího programu
Název a adresa školy: Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44
Název ŠVP:
Stravovací a ubytovací služby
Kód a název RVP
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Délka vzdělání
3 roky
Forma vzdělávání
denní studium
Stupeň vzdělávání
střední vzdělání s výučním listem
Platnost
od 1.9.2010 počínaje prvním ročníkem
Absolvent školního vzdělávacího programu stravovací a ubytovací služby disponuje
kompetencemi příslušnými pro výkon odborných činností v provozovnách veřejného
stravování a ubytovacích služeb. Absolvent se uplatní na trhu práce při výkonu stanoveného
okruhu pracovních činností povolání kuchař. Je kvalifikovaným pracovníkem schopným
vykonávat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce související s přípravou a
výrobou pokrmů ve všech typech stravovacích jednotek a v provozech ubytovacích.
Absolvent školního vzdělávacího programu stravovací a ubytovací služby získá střední
vzdělání s výučním listem a uplatní se při výkonu povolání jako pomocný pracovník
provádějící jednoduché práce při výrobě a podávání jídel. Absolvent najde uplatnění i ve
službách ubytovacích například při úklidu v pokojích a dalších prostorách ubytovacího
zařízení, při vykonávání drobné údržby v zařízení a vykonávání služeb spojených
s ubytováním hostů. Jedná se tedy o práci pokojské, vrátného, nosiče zavazadel apod.
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3. Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolvent připravovaný na základě ŠVP oboru Stravovací a ubytovací služby se uplatní
v potravinářských provozovnách při výrobě pokrmů jako kuchař, dále například
v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů. Absolvent bude připravovat teplé
a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod.
Také může najít uplatnění v ubytovacích službách např. při úklidu v pokojích, práci
pokojské, vrátného, nosiče zavazadel apod.
3..1 Výčet očekávaných kompetencí absolventa
Odborné kompetence
- zná základní druhy surovin a potravin
- ovládá základní technologické přípravy jídel a nápojů
- má přehled o strojích a zařízeních používaných při výrobě a podávání pokrmů
- umí hospodárně využívat materiály a energii,
- umí organizovat svoje pracoviště a spolupracovat v týmu
- orientuje se v základních vztazích a má kladný vztah k životnímu prostředí jeho ochrany
před možnými negativními vlivy, dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních
úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho
zlepšení
- dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje
předpisy požární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením
- má přehled o výživě různých skupin osob, zná zásady racionální výživy
- zná způsoby skladování potravin a nápojů
- dbá na estetiku při pracovních činnostech
- dodržuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na
pracovišti
- zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení
- nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí
- chápe bezpečnost práce jako péče o zdraví své i spolupracovníků
- používá osobní ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů pro jednotlivé
činnosti,
- uplatňuje nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném
pracovním úrazu
Absolvent na základě obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s předpisy ochrany
zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, v souladu se zásadami ochrany
životního prostředí a při dodržování zásad hospodaření s materiálem, energií a zařízením
vykonává uvedené činnosti:
- provádí předběžnou úpravu surovin a potravin,
- správně ošetřuje, uskladňuje, případně konzervuje potraviny
- bezpečně manipuluje se stroji a ostatním kuchyňským zařízením,
- zná technologické postupy při přípravě jídel a nápojů podle platných předpisů a při
uplatňování zásad správné výživy,
- umí připravit základní polévky, omáčky, přílohy a bezmasé pokrmy,
- umí základní tepelné úpravy jatečního masa, drůbeže a ryb.
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- umí připravit základní výrobky studené kuchyně, jednoduché moučníky a dietní pokrmy,
- ovládá technickou i estetickou stránku expedice pokrmů a nápojů,
- ovládá základy jednoduché obsluhy
- ovládá úklidové práce na pracovišti a v provozu
- absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější kuchařské práce
- vykonává drobnou údržbu inventáře a zařízení
- obstarává jednoduché práce na recepci
- uklízí prostory v ubytovacím zařízení
- obsluhují stroje a zařízení používané při úklidu za dodržení bezpečnostních zásad
Učební obor stravovací a ubytovací služby připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu
pracovních činností . Absolventi se uplatní v zařízeních poskytující stravovací služby a
ubytovací služby
Klíčové kompetence
- vyjadřuje se v mateřském jazyce přiměřeně situaci každodenního a pracovního života
- vyjadřuje se s ohledem na své zdravotní postižení, vysvětlí a zdůvodní svůj názor, jednání
a potřeby,
- pomocí internetu vyhledává informace a komunikuje elektronickou poštou
- ovládá práci se základními textovými a tabulkovými programy
- uvědomuje si vlastní kulturní a národní identitu, dodržuje zákony
- uplatňuje základní numerické znalosti
- používá prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a
zpracovávání informací ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním životě,
- respektuje zásady správné výživy, používá zásady relaxace a regenerace duševních a
fyzických sil a dokáže poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění,
- identifikuje běžné problémy, s nimiž se v životě setká a dokáže hledat způsoby jejich
řešení
Postojové kompetence
Absolvent je veden tak, aby:
- jednal a komunikoval slušně a odpovědně,
- odhadl reálně své odborné a osobní kvality a stanovil si reálně životní a profesní cíle,
- uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a enviromentálními principy,
- orientoval se v měnícím se tržním prostředí a akceptoval požadavky trhu práce,
- uplatňoval principy celoživotního vzdělávání,
- dovedl identifikovat běžné pracovní a mimopracovní problémy a hledal způsoby řešení
- vnímal hodnotu finančních prostředků
3..2 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se koná a organizuje podle platných
předpisů MŠMT. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a
výuční list. Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje
absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve
středních odborných učilištích. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti
v oboru různými školeními a kurzy
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.
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4. Charakteristika školního vzdělávacího programu
Název a adresa školy:
Název ŠVP:
Kód a název RVP
Délka vzdělávání
Forma vzdělávání
Stupeň vzdělání
Platnost

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno Lomená 44
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
3 roky
denní studium
střední vzdělání s výučním listem
od 1.9.2010 počínaje prvním ročníkem

4..1 Popis celkového pojetí vzdělávání
Vzdělávací strategie školy počítá s trvalým procesem zajišťování a vyhodnocování
vzdělávacích potřeb žáků. Klíčovým principem uplatňovaným v rámci řízení kvality je
princip trvalého zlepšování, který provází všechny činnosti a aktivity školy.
Pedagogická koncepce školy důsledně vychází z principu spoluzodpovědnosti žáků za vlastní
vzdělávání ( podle § 2 zákona 561/2004 Sb.v platném znění), jehož uplatnění rozvíjí žákovské
osobnostní kompetence – potřeba pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování,
chápat nutnost celoživotního vzdělávání ve znalostní společnosti třetího tisíciletí.
Vzdělávací strategie školy je založena na těsném propojení teoretické výuky s praxí a
s konkrétní praktickou zkušeností žáků. Výuka je členěna podle časové dotace jednotlivých
předmětů v týdenních blocích teoretického vyučování a odborného výcviku.
Cílem školního vzdělávacího programu je připravit pracovníky schopné vykonávat jednodušší
pracovní činnosti na úseku přípravy pokrmů a nápojů a obsluhy. V daném oboru se vzdělávají
žáci, u nichž převládá klon k manuální práci, proto převažuje praktická složka vzdělávání,
v níž žáci měli získat odborné kompetence potřebné pro uplatnění v povolání.
Žáci jsou vedeni tak, aby se uplatnili na trhu práce, začlenili se do společnosti a aby si
vypěstovali kladný vztah k práci
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v souladu se Školským
zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění.
Jedná se o vzdělávací program učebního oboru odborných učilišť, jehož cílem je, aby obsah
přípravy žáků tvořil organický celek vědomostí, znalostí a praktických dovedností s ohledem
na jejich soukromý a občanský život a na speciální požadavky odborné přípravy pro budoucí
povolání. Žáci se připravují na jednoduché práce při výrobě a podávání pokrmů. Žáci jsou
vychováváni tak, aby byli schopni se uplatnit na trhu práce a začlenit se do společnosti na
základě zvládnutí vybraných činností profese a aby si vypěstovali kladný vztah k práci.
Učební obor kuchařské práce / tento název je prozatím platný / se vyučuje na OU a PrŠ
Lomená v Brně déle jak 20 let, škola definuje svou vzdělávací strategii jako jednotlivé
zásady, které musí prolínat celým výchovně- vzdělávacím procesem.
Vytvářet v žácích profesionální návyky, které budoucí zaměstnavatel bude využívat a které
dostatečně ekonomicky ocení.
Začlenit žáky již během studia mezi odborníky, o kterých odborná veřejnost ví a naopak
žákům umožňovat navazovat kladné interpersonální vztahy, kterých si žáci mohou vážit a
které mohou využívat při svém budoucím zaměstnání. Vytvářet v žácích potřebu dále se ve
svém oboru vzdělávat a profesionálně růst. Vytvářet v žácích hrdost a kladný vztah ke škole,
ve které se učí odbornému řemeslu. Vytvářet v žácích potřebu stále se do školy vracet pro
nové odborné inspirace a mezilidské kontakty
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4..2 Metodické přístupy
Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní
situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. Za významné pro přípravu
v tomto učebním oboru lze považovat důsledné uplatňování pedagogických zásad
vyučujícími, zejména zásady názornosti a přiměřenosti učiva a metody individuálního
přístupu k žákovi. Vyučující v koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o
vytváření a rozvíjení profesních vlastností a schopností žáků.
Je nutné, aby si pedagogičtí pracovníci uvědomili, že se v oboru připravují žáci, kteří většinou
v této přípravě ukončí své systematické vzdělávání, takže je důležité, aby získali vědomosti a
dovednosti nezbytné pro další osobní, občanský a pracovní život. Proto je nutné k těmto
žákům přistupovat se záměrem maximálně je motivovat, zejména kladným hodnocením,
využívat maximálně prostor ve všeobecně vzdělávacích předmětech prakticky zaměřeným
činnostem a k účasti řešit na modelových situacích problémy běžného života. Informace by
měly být podloženy vlastní činností žáků při řešení úkolů. Proto je nutné, aby vyučující volili
specifické metody, např. exkurze, inscenační metody založené na hře, vhodné pro poznání
sebe i druhých, pro vytvoření kontaktu a komunikace ve dvojicích a ve skupině, nebo
napomáhající lépe pochopit a osvojit si i některé teoretické učivo ( např. v občanské
výchově).
Pozornost by měla být věnována také nácviku metod a technik učení a práci s textem jako
základním zdrojem informací. Vhodné je i využití počítače při vyučování včetně speciálních
výukových programů. Vyučující v koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči
o vytváření a rozvíjení profesních vlastností a schopností žáků.
Kromě realizace klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a
usiluje o to aby si žáci vytvořili dobrý vztah k praktickým činnostem. Výchovu v tomto
smyslu lze uplatnit zejména v předmětu odborný výcvik.
Metody činnostně zaměřeného vyučování – praktické práce žáků především aplikačního a
heuristického typu.
Důraz na motivační činitele – zařazení her, soutěží, simulačních a situačních metod.
Výuka je členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů na týdenní ucelené bloky
teoretického vyučování a odborného výcviku. Do teoretického vyučování jsou zařazeny jak
předměty všeobecně vzdělávací, tak předměty odborné.
Odborný výcvik zajišťují učitelé odborného výcviku a je organizován tak, aby žáci poznali
celý technologický proces. Učební skupina je maximálně sedmičlenná, činnosti jsou střídány,
vždy tak, aby si žáci procvičili zadanou látku. U jednotlivých žáků je dodržována pracovní
doba včetně přestávek, které jsou dané jak zákoníkem práce, tak hygienickými a školskými
normami.
Odborný výcvik prováděný formou zařazení žáků do pracovního procesu ve vybraných
výrobních závodech pod dohledem instruktorů je organizován tak, že instruktoři zodpovídají
za plnění osnov stanovených pro jednotlivá pracoviště. Instruktor hodnotí žáka a měsíčně
dostává mzdu za vykonanou práci.
Teoretické vyučování zajišťují učitelé na OU a PrŠ Brno, Lomená 44, podle platného rozvrhu.
Učebny jsou vybaveny základním vybavením, učebny specializované – výpočetní technika,
tělocvičny, cvičná cukrárna, cvičná kuchyně a cvičná pekárna.
Způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce
Diskuse, přednášky, rozhovor, zařazení vhodných témat a příkladů z praxe tak, aby žáci:
- jednali odpovědně, aktivně
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-

dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost druhých lidí
vystupovali proti nesnášenlivosti a diskriminaci
jednali v souladu s morálními principy
přispívali k uplatňování hodnot demokracie
aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti
lokálního charakteru
- chápali význam životního prostředí pro člověka
Celkový způsob života školy, všechny procesy, činnosti a aktivity školy, přístupy týmu
vyučujících i ostatních pracovníků školy jsou založeny na principech demokratické občanské
společnosti, na zásadách a principech trvale udržitelného rozvoje, na pravidlech pro profesní
uplatnění v rámci moderního dynamického trhu práce i na strategii všestranné aplikace
informačních a komunikačních technologií ve všech oblastech práce školy.
4..3 Průřezová témata
Průřezová témata jsou nedílnou součástí koncepce školy a jejich zásady, principy a hodnoty si
žáci osvojují a průběžně je aktivně uplatňují při vědomí nutnosti stálých inovací:
- při zapojování do konkrétních školních aktivit a projektů
- v běžném každodenním životě školy
- průběžně ve výuce jednotlivým předmětům
- při vlastních i mezipředmětových projektech a prezentacích
Z realizace průřezových témat vyplývá i osvojení základních kompetencí absolventa:
- kompetence občana v demokratické společnosti
- kompetence enviromentální, občanskému i profesnímu jednání v souladu se strategií trvale
udržitelného rozvoje
- kompetence k pracovnímu uplatnění
- kompetence k práci s informacemi v oblasti komunikačních technologií
Začleňování 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. Průřezová témata jsou zařazována do
všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo.
Téma – Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí
žáků.Postavení člověka ve společnosti, formování postojů žáků, vytváření dobrého třídního
kolektivu, respektovat se navzájem a pomáhat si, to vyučuje předmět Občanská výchova.
Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou
si vědomi, že všichni vytvářejí image školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti
spadá i vyhledávání problémových žáků, kteří narušují kolektiv a řešení těchto situací ve
spolupráci s výchovným poradcem.
Téma – Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování
člověka v přírodě. Toto téma je začleněno do odborného učiva – technologie, potraviny a
výživa i do odborného výcviku. Zde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na
přírodních surovinách, správném hospodaření s potravinami, na odpovědnosti člověka za
zachování udržitelného rozvoje společnosti.
V předmětu Český jazyk je rozvíjeno povědomí problematiky životního prostředí a jeho
ochrana. Do předmětu Tělesná výchova je zařazován pohyb a turistika v přírodě, důraz je
kladen na pochopení nutnosti ochrany životního prostředí. Kladen je důraz na enviromentální
výchovu tj. vztah člověka k prostředí.
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Téma – Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v žácích
formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Učitelé pěstují v žácích touhu po uplatnění a
odborném růstu, učí je řešit problémové situace, které mohou pomoci při hledání zaměstnání.
Žáci umí sepsat žádost o místo, životopis a orientují se ve vyhledávání nabídek zaměstnání.
Téma – Informační a komunikační technologie - žáci ovládají základy softwaru a osvojují
si dovednosti při práci s internetem. Předmět IT se prolíná do všech předmětů a žáci v rámci
aplikací mohou plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností
mohou odbornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů.
4..4 Organizace výuky
Studium je organizováno jako tříleté denní. Je ukončené závěrečnou zkouškou podle
příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Teoretická výuka
je organizována v budově školy, odborný výcvik i odborná praxe probíhá také v přilehlých
prostorách školy a na smluvních pracovištích u právnických osob i fyzických osob v Brně.
Výuka je v 1. a 2. ročníku organizována tak, že týden mají žáci teorii a týden praxi. Ve třetím
ročníku převládá praxe, pouze jeden den v týdnu mají teorii.
Přehled vyučovacích jednotek:
Teoretické vyučování:
0. hodina :
1. hodina:
2. hodina:
3. hodina:
4. hodina:
5. hodina:
6. hodina:
7. hodina:

7.05 – 7.50
8.00 - 8.45
8.55 – 9. 40.
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30
11.50 – 12.35
12.45 – 13.30
13.40 - 14.25

O přestávkách je zajištěn pedagogický dozor dle stanoveného rozvrhu.
Praktické vyučování:
Rozvrh pracovního dne
Doba praktické výuky – pracovní doba je stanovena platnými učebními osnovami takto:
1. ročník denně 6,5 hodin
2. ročník denně 7,5 hodin
3. ročník denně 7,5 hodin
Určené přestávky
9,00 – 9,15 hodin

11,45 – 12,15 hodin
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Přestávky jsou určeny pro všechny žáky OU v praktickém vyučování. Učitel tyto přestávky
tráví společně s žáky, čímž naplňuje povinnost dozoru nad nimi.

Smluvní zajištění praktického vyučování žáků oboru Stravovací a ubytovací služby je
realizováno v souladu s ustanovením § 65 školského zákona v podnikové sféře u právnických
a fyzických osob na základě smlouvy o výuce. Smlouva je uzavírána na jeden školní rok..
Výuka u smluvních partnerů probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku nebo pod
vedením instruktorů z řad zkušených pracovníků těchto firem a je kontrolována vedoucím
učitelem odborného výcviku a zástupcem ředitele pro praktické vyučování.
Odborný výcvik ve cvičných kuchyních škol zajišťují učitelé odborného výcviku a je
organizován tak, aby žáci poznali celý technologický proces.
Odborný výcvik ve třetím ročníků je prováděný formou zařazení žáků na tzv. individuální
praxi ve vybraných firmách pod dohledem instruktorů. Neplatí to u žáků slabších, tito žáci i
nadále zůstávají v péči učitelů odborného výcviku. Kladen je důraz na individuální přístup.
Odborné kompetence jsou rozvíjeny a nejnovější trendy v oboru prezentovány
prostřednictvím těchto organizačních forem výuky:
Exkurze jsou součástí teoretické i praktické výuky. Žáci navštíví v každém ročníku vybrané
podniky ve městě. Akce jsou uskutečňovány v každém pololetí ve všech třech ročnících
Odborné soutěže – žáci se pravidelně každý rok zúčastňují oborových soutěží a na základě
výběru se účastní krajských a celostátních oborových soutěží.
4..5 Způsob hodnocení žáků
Hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a klasifikační řád, který je
součástí školního řádu a sjednocuje požadavky teoretického i praktického vyučování. Při
hodnocení se používá numerických hodnot 1, 2, 3, 4, 5.
Různé formy hodnocení – písemné, ústní, testy, sebehodnocení, spolu s různým způsobem
hodnocení – známkování, slovní hodnocení, bodový systém – směřuje k posouzení zvládnutí
základních kompetencí.
Způsoby hodnocení teoretického vyučování
Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětů
se provádí formou ústní a písemnou. Písemné hodnocení je formou otevřených úloh nebo
testem. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a vystupování. U
písemných prací se zohledňuje i grafická stránka. Dále se hodnotí samostatné domácí práce a
referáty i aktivita žáků při vyučování.
Způsoby hodnocení odborného výcviku
V odborném výcviku ve škole se uplatňuje individuální hodnocení žáků. K hodnocení kvality
jednotlivých pracovních úkolů je využíván bodový systém, který se běžně používá pro
hodnocení odborných soutěží a závěrečných zkoušek. Na odloučených pracovištích, kde
vykonávají praxi celé skupiny žáků pod vedením učitele odborného výcviku, je způsob
hodnocení stejný jako ve školních kuchyních. Hodnocení žáků na provozních pracovištích
probíhá na základě komunikace mezi vedoucím učitelem odborného výcviku a instruktorem,
zaměstnancem firmy. Hodnocení žáků je zcela individuální, převládá zde slovní hodnocení a
sebehodnocení.
Způsoby hodnocení klíčových kompetencí

20

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44

65 -51-E/ 01 Stravovací a ubytovací služby

Hodnocení klíčových kompetencí se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná
se o komplexnější posouzení a hodnocení toho, jak žák komunikuje, jak je schopen
spolupracovat interaktivně v kolektivu, jak využívá výpočetní techniku a numerických
znalostí a jak je schopen své znalosti a dovednosti prezentovat.
Společné zásady při hodnocení
Hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická, důležité je, aby nehodnotil jen sám
učitel – využívat formy sebehodnocení a kolektivního hodnocení, hodnocení musí dát
perspektivu všem žákům – zvláště těm slabým a žákům se SPU. Základem pro hodnocení je
partnerský, komunikativní přístup k žákům, respektovat práva žáka na individuální rozvoj.
Učitel není jen ten, kdo stále určuje a hodnotí, ale vede na cestě poznání, inspiruje a pomáhá,
chyba již není pokládána za nežádoucí jev, ale za přirozený, průvodní znak poznávání.
4..6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadaných
Vzdělávání těchto žáků probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.
73/2005. Ve škole se vzdělávají žáci s mentálním postižením, se specifickými vývojovými
poruchami učení, žáci se specifickými poruchami chování, žáci sociálně znevýhodněni a žáci
ohrožení sociálně patologickými jevy.
K žákům, kteří absolvovali speciální pedagogické vyšetření v odborném poradenském
zařízení, jak v pedagogicko-psychologické poradně (PPP), nebo v speciálně pedagogickém
centru (SPC), přistupujeme s ohledem na veškeré doporučení poradenského zařízení při
stanovení vhodných pedagogických postupů.
Pozn.
SPC
PPP
IVP
LMR
STMR
SPJ
SPU

- speciálně pedagogické centrum
- pedagogicko–psychologická poradna
- individuálně vzdělávací plán
- lehká mentální retardace
- středně těžká mentální retardace
- sociálně patologické jevy
- specifické poruchy učení

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Pojmem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme ve smyslu školského zákona
žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Přístup
k výchově a vzdělávání žáků s určitými speciálními vzdělávacími potřebami se v posledních
letech radikálně mění, je prosazována tendence k integraci těchto žáků do běžných školních
kolektivů, což přispívá jak k jejich socializaci a připravenosti na běžný občanský život, tak
k lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociálním či
jiným znevýhodněním.
Při zvažování možností a záměrů školy zpřístupnit vzdělávání co nejširšímu spektru žáků a
při tvorbě školních vzdělávacích programů je třeba vzít v úvahu zejména:
Charakter oboru vzdělání a požadavek na zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělávání
vzhledem ke stupni zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, přínos vzdělávání
v daném oboru pro sociální uplatnění absolventa i jeho osobní uspokojení,
možnosti pracovního uplatnění absolventa v regionu a potřebu úzké spolupráce s sociálními
partnery.
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- Potřebu a způsob školního vzdělávacího programu ( délky studia, učebních plánů,
vzdělávacího obsahu, změny vyučovacích metod a organizace výuky apod.), materiální a
organizační podmínky vzdělávání, např. možnosti bezbariérového přístupu do školy,
k učebnám, k sociálním aj. zařízením, zajištění speciálních učebnic, speciálních
didaktických a kompenzačních pomůcek, možnost snížení počtu žáků ve třídách a
skupinách v souladu s platnou legislativou, vytváření samostatných oddělení, studijních
skupin nebo jiných organizačních forem pro výuku některých předmětů nebo předmětů
speciální pedagogické péče,
- Odborné a personální zabezpečení výuky: připravenost učitelů na vzdělávání těchto žáků,
znalost specifik jednotlivých druhů postižení a zdravotního znevýhodnění, vytvoření
vhodných podmínek při přijímání žáků ke vzdělávání a ukončování vzdělávání žáků se
zdravotním postižením, znalost odpovídajících metod a forem vzdělávání a hodnocení,
uplatňování principu individualizace vzdělávání, přehled o vhodných učebních
pomůckách, potřeba zvýšení počtu pracovníků např. o speciální pedagogy, asistenty
pedagoga, pracovníky zajišťující tlumočnické služby těžce sluchově postiženým žákům
atd., způsob přípravy pedagogů, případně zdravých žáků a jejich rodičů na soužití se žáky
se zdravotním postižením ( zejména se žáky s těžkým stupněm postižení) nebo sociálním
znevýhodněním.
- Způsob spolupráce se školskými poradenskými pracovišti, se základními školami, ve
kterých žák plnil povinnou školní docházku, s rodiči těchto žáků, popř. se sociálními
pracovníky a s občanskými sdruženími zdravotně postižených, se sociálními partnery
v regionu školy, podmínky dané platnou legislativou ( školskou a sociální) pro vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich sociální ochranu, pro vzdělávání
příslušníků národnostních menšin nebo cizinců.
- Velmi důležitá je i práce s ostatními žáky a jejich seznámení s problematikou týkající se
spolužáků s určitým postižením či znevýhodněním. Při vzdělávání žáků se zdravotním
postižením nebo sociálním znevýhodněním je možno využívat pomoci asistentů pedagoga.
Vzdělávání žáků probíhá při využívání speciálních metod, postupů, forem a těchto
možných prostředků vzdělávání:
-

snížené počty žáků nejen ve třídě, ale také ve skupinách odborného výcviku,
individuální přístupy na základě podrobného seznámení s diagnózou žáka,
přiměřenost učiva vzhledem k individuálním možnostem žáků,
respektování individuálního tempa žáků,
speciální formy zkoušení dle individuálních odlišností žáků,
motivace kladným hodnocením a využívání vlastních sebehodnocení
směřování žáků k prakticky zaměřeným činnostem,
maximální názornost při výkladu učiva,
nácvik přiměřených metod a technik učení,
práce s odbornými texty a učebnicemi, pomůckami a didaktickými materiály,
zařazení odborných exkurzí dle zvoleného učebního oboru,
demonstrační a inscenační metody založené na hře,
vytváření kontaktů a komunikace formou skupinového vyučování,
využívání informačních a didaktických technik ve výuce,
používání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek podle individuálních potřeb žáků,
možnost zajištění služeb asistenta pedagoga.
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Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
Do skupiny žáků se zdravotním postižením řadíme žáky s tělesným, mentálním, zrakovým
nebo sluchovým postižením, žáky s vadami řeči, žáky s autismem, vývojovými poruchami
učení nebo chování a žáky se souběžným postižením více vadami.Zdravotním
znevýhodněním se rozumí dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení nebo lehčí zdravotní
poruchy vedoucí k poruchám učení a chování.
Žáci s mentálním postižením se vzdělávají podle speciálních vzdělávacích programů nebo
podle individuálních vzdělávacích plánů ( § 18 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů). Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením navazuje na základní
vzdělání získané podle RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením navazuje na získané základy vzdělání podle RVP základní školy speciální.
Individuální i skupinová integrace těchto žáků vyžaduje odborně připravené pedagogy
působící ve spolupráci s asistenty pedagoga. Je nutné akceptovat věkové zvláštnosti
případných starších žáků ( § 55 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č.
158/2006 Sb.). U žáků s mentálním postižením včetně souběžného postižení více vadami se
předpokládá prodloužení středního vzdělávání až o 2 roky ( § 16 odst. 6 školského zákona č.
561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Žáci s autismem jsou velmi specifickou skupinou osob s postižením. Zařazení žáků
s autismem záleží na mentální úrovni žáka, na projevech chování, na způsobu komunikace
atd. Při jejich začleňování je nutno dodržovat určité zásady ( strukturu prostředí, místa a času,
konkretizaci požadavků a vizualizaci maximálního možného množství informací).
V některých případech je vhodné vytvářet malé skupinky žáků s autismem a vzdělávat je
pomocí strukturovaného vyučování jak v praktické části, tak v části teoretické. Nezbytné je
zajišťování podpůrné služby asistenta pedagoga.
Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení ( dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.)
jsou většinou průměrně, ale často i nadprůměrně nadaní. Počet žáků s těmito obtížemi je
velmi vysoký, a proto je nutné věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Žáci se
specifickými poruchami učení jsou významně ohroženi školní neúspěšností a dalšími riziky
vzniku sociálně patologických jevů, neboť postižení je skryté. Je třeba, aby pedagogové byli
dobře připraveni, znali možná úskalí ve výuce, individuální potřeby konkrétního žáka a
přizpůsobili tomu výuku, tzn. volit vhodné metody a formy výuky a hodnocení ( individuální
tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, speciální formy zkoušení aj., využívali
reedukční postupy a v některých případech i kompenzační pomůcky ( počítače – korektury
textu, barevné čtení, grafické počítačové programy aj.). Žáci by měli přicházet ze škol
poskytujících základní vzdělání s vytvořeným systémem nápravných postupů, kompenzačních
postupů a pomůcek atd. Jejich respektování, rozšiřování a modifikace jim napomůže
absolvovat úspěšné vzdělávání
v plném rozsahu. V některých případech se mohou objevit problémy v chování, které je
možné vhodnými výchovnými postupy zvládnout. Pro některé žáky s kombinovanými vadami
je nezbytné zajistit další podpůrná opatření.
4..7 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Sociálním znevýhodněním se podle § 16 odst. 4 školského zákona rozumí rodinné prostředí
s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená
ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o
poskytnutí azylu.
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Ve středním odborném vzdělávání se setkáváme s těmito žáky zejména v regionech s vysokou
mírou nezaměstnanosti. Na druhé straně ne všichni žáci pocházející z rodin s nižším
sociálním postavením nebo z rodin imigrantů a azylantů vyžadující speciální přístup ve
vzdělávání, neboť zvládají učivo a požadavky na ně kladené bez větších potíží. Vždy je třeba
vycházet z konkrétní situace a vzdělávacích schopností a potřeb žáka.
Zatímco u žáků s rizikovým chováním půjde především o volbu vhodných výchovných
prostředků a úzkou spolupráci se školskými poradenskými zařízeními především středisky
výchovné péče, sociálními pracovníky a jinými odborníky, specifické vzdělávací potřeby
žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího
programu, metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků. Žáci z jiného kulturního prostředí
mohou mít např. komunikační problémy ( nedostatečné znalosti češtiny, problémy
s osvojováním nové slovní zásoby, včetně odborné terminologie, s porozuměním výkladu
učitele nebo čtenému textu apod.), nebo nedostatky „ polytechnického“ a psychomotorického
charakteru v důsledku jiných životních zkušeností, což může činit problémy v praktickém
vyučování, zejména v odborném výcviku. K tomu je nutné přihlížet jak při výuce, tak i při
hodnocení žáků. Chování těchto žáků může být ovlivněno jinými kulturními, náboženskými
nebo rodinnými tradicemi, etickými normami a hodnotami.
Prvořadou pozornost při výuce žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí je třeba věnovat
osvojení českého jazyka, ale i seznamování žáků s českým prostředím, jeho kulturními
zvyklostmi a tradicemi, s hodnotami a principy demokratické společnosti. Důležitá je
motivace žáků ke studiu a poskytování zpětné vazby o jejich výkonu ( podrobný rozhovor nad
výsledky).
Všichni pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní žáci, by se měli seznámit se sociálně kulturními
zvláštnostmi žáků, aby byli schopni lépe pochopit jejich projevy a problémy a volit vhodné
vyučovací metody a společenský přístup k nim.
Pokud se ve škole vzdělává více žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí, je možné
zřídit funkci asistenta pedagoga znalého příslušné komunity, který pomáhá učitelům i žákům
při výuce a vzájemné komunikaci a zejména při komunikaci s rodinami těchto žáků. Rovněž
je vhodné ustavit pro tyto žáky studijního poradce nebo konzultanta. Na druhé straně
přítomnost těchto žáků ve škole může být přínosem pro ostatní žáky, pedagogy a další
pracovníky školy. Lze ji vhodně využít k realizaci multikulturní a občanské výchovy i
k rozšíření kulturního povědomí žáků.
Problémem, se kterým se setkáváme zvláště na středních školách, je nízký zájem žáků o
vzdělávání a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu. To klade vysoké nároky na
všechny učitele z hlediska motivace a výchovy žáků i z hlediska vytváření pozitivního
klimatu ve škole. Prostředkem k řešení těchto problémů může být nejen větší aktivizace žáků
ve vyučování ale také spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a zvláště se
sociálními partnery v regionu.
Soustavnou a cílenou pozornost je třeba věnovat prevenci nežádoucích sociálních projevů
v chování žáků.
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Nadaní žáci ve svém oboru mají možnost své schopnosti realizovat a ukázat například v
oborových odborných soutěžích. Ty jsou organizovány jednak v rámci OU a PrŠ
Lomená Brno, ale i v soutěžích pořádaných jinými školami v ČR.
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Pokud se vyskytne na naší škole žák výjimečně nadaný přistupuje celý pedagogický sbor
k výuce individuálně, vzhledem k jeho konkrétnímu nadání. Mimořádné nadání se může
projevit v celkově nadprůměrných kognitivních schopnostech osobnosti žáka.Většinou žák
dosahuje vynikajících výsledků ve více oblastech vzdělávání, také velmi často se však jedná
především o specifický typ nadání. Takové nadání se pak projevuje např. jako zvýšený zájem,
výkonnost a tvořivost žáka, prokazování nadprůměrných manuálních dovedností v určité
odborné oblasti a často souvisí s vybraným oborem odborného vzdělání. Proto je důležité
umět nadání žáka rozpoznat, podchytit a soustavně pomáhat je rozvíjet.
Pracovníci školy, aby se mohli věnovat nadaným žákům potřebnou péči a pozornost se
pokouší být s problematikou nadání a nadaných žáků seznámeni z různých hledisek, která s ní
souvisejí. Jedná se zejména o potřebný vhled do oblasti identifikace a diagnostiky nadání,
znalost specifických přístupů vhodných pro vzdělávání nadaných žáků a jejich uplatňování ve
výuce.
Důležité je rovněž rozpoznání orientace i podpora realizace zájmové činnosti a mimoškolních
aktivit pro nadané, na jejímž základě lze žákům i rodičům poskytovat vhodné tipy pro rozvoj
nadání zejména ve volném čase. Učitel dlouhodobě pracující s nadaným žákem se pokouší
napomáhat při volbě jeho dalšího vzdělávání a možnostech jeho pracovního uplatnění.
4..8 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví
Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického a
praktického vyučování.Vychází z požadavku platných právních předpisů – zákonů, vyhlášek,
technických norem a předpisů 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 seznámeni. Problematika bezpečnosti práce
je podrobně popsána v organizačním řádu teoretického i praktického vyučování, se kterými
jsou žáci také podrobně seznámeni. Je zpracována osnova vstupního školení bezpečnosti
práce a požární ochrany pro žáky. Žáci jsou seznamováni a poučeni vždy při zahájení
školního roku.
V odborném výcviku každý měsíc a také při každém novém tématu vyučující provede
proškolení BOZP. Na smluvních pracovištích je problematika BOZP ošetřena tak, že žáky
proškolí bezpečnostní technik. Je stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky při
teoretickém i praktickém vyučování i na akcích pořádaných mimo areál školy.
4..9 Základní podmínky BOZP
1. Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
s protipožárními předpisy, s technologickými postupy.
2. Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním
předpisům.
3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.
4. Vykonávání stanoveného dozoru.
Práce pod dozorem
vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dohlíží na dodržování BOZP a
pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby
mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních
pokynů nebo ohrožení zdraví.
Práce s dohledem
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osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna
pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.
4..10 Podmínky pro přijetí ke studiu
- splnění povinné školní docházky nebo ukončení základního vzdělání
- splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok
- splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium, k posouzení zdravotního
- stavu je příslušný registrující praktický lékař.
- vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství
- vyjádření školského poradenského zařízení ( SPC, PPP – které je nezbytné )
Zdravotní způsobilost uchazeče
Ke studiu ve školním vzdělávacím programu stravovací a ubytovací služby mohou být přijati
uchazeči s dobrým zdravotním stavem.
Uchazeči nesmí trpět zejména:
2. nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze, dlouhé stání,
velkou fyzickou zátěž
3. poruchami funkce horních končetin ( hrubé i jemné motoriky)
4. alergickými onemocnění kůže, dýchacích cest, spojivek
5. prognosticky závažným onemocněním dýchacích cest a plic, kůže
6. prognosticky závažným onemocněním srdce a oběhové soustavy vylučujícimi velkou
fyzickou zátěž
7. subkompenzovaným a dekompenzovaným diabetes mellitus,
8. závažnými kolapsovými a záchvatovými stavy, včetně subkompenzované a
dekompenzované epilepsie
9. prognosticky závažnými poruchami zraku
K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař
4..11 Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné
zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky z odborných předmětů. Je
organizována vyhláškou č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou a příkazem ředitele k ZZ v daném roce. Závěrečná zkouška probíhá
v prostorách teoretického vyučování školy a v cvičných kuchyních školy.
Písemná část ZZ – žáci si zvolí jedno ze tří témat a čas na vypracování je max. 240 minut.
Témata jsou vybrána z odborných předmětů Technologie, Potraviny a výživa, Zařízení
závodů a Stolničení.
Praktická část ZZ – se skládá ze dvou částí – vylosování menu, normování, vážení surovin a
samostatná příprava menu. Následuje úprava pokrmů na talíř, obhajoba provedení úpravy
menu. Menu se vždy skládá – polévka, hlavní chod včetně přílohy a moučník. V části
obhajoby vysvětlí jaké použili technologické postupy pro přípravu jednotlivých pokrmů.
Ústní část ZZ – se skládá 25 okruhů otázek, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Témata jsou
vybrána z odborných předmětů Technologie, Potraviny a výživa, Zařízení závodů a
Stolničení.
Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
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5. Učební plán
Název a adresa školy:
Název ŠVP:
Kód a název RVP
Délka vzdělávání
Forma vzdělávání
Stupeň vzdělání
Platnost
Jméno ředitele:

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno Lomená 44
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
3 roky
denní studium
střední vzdělání s výučním listem
od 1.9.2010 počínaje prvním ročníkem
Ing. Ladislav Hochman
UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru: Stravovací a ubytovací služby
podle RVP 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
denní studium
Kategorie a názvy
Počet týdenních vyučovacích hodin
vyučovacích předmětů
Předměty
zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk
ČJ
1
1
0
Literární výchova
LV
0,5
0,5
0
Občanská výchova
ObV
1
1
1
Matematika
M
1,5
1,5
0
Tělesná výchova
TV
1
1
1
Informatika
Inf
1,5
1,5
0
Potraviny a výživa
PV
2
2
1
Zařízení závodů
ZZ
1
1
0
Stolničení
ST
0
1
0
Hospodářské výpočty
HV
1
1
0
Technologie
T
4,5
4,5
2
Odborný výcvik
OV
15
17,5
28
Celkem
30,5
33,5
33
Německý jazyk – nepovinný
Nj
předmět

celkem
2
1
3
3
3
1
5
2
1
2
11
60,5
96,5
16

Poznámky k učebnímu plánu
Tento ŠVP je určen zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, § 16 ŠZ. upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
1. Konkretizovaný školní vzdělávací program schválí ředitel školy. ŠVP se stává
součástí povinné učební dokumentace školy
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2. Do učebního plánu školního vzdělávacího programu se zařazují vyučovací předměty,
které se vytvářejí na základě vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů stanovených
v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání. Stanovené vzdělávací oblasti a obsahové
okruhy a jejich minimální počty vyučovacích hodin jsou závazné, jejich dodržení ve
ŠVP je prokazatelné
3. Pro úspěšnou realizaci vzdělávání je nutné vytvářet podmínky pro osvojení
požadovaných praktických dovedností a činností formou odborného výcviku (
v kuchyních, odborných učebnách apod.) Na odborný výcvik se žáci dělí na skupiny,
zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na hygienické
požadavky podle platných právních předpisů. Počet žáků na jednoho učitele
odborného výcviku je stanoven vládním nařízením
4. K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek může učitel provést v ŠVP
jednotlivých předmětů úpravy obsahu učiva až do výše 30 procent
5. Ve ŠVP je v každém ročníku zařazena tělesná výchova, doporučuje se zařadit další
sportovní a relaxační aktivity podporující zdravý vývoj žáků. Vyučování je
organizováno tak, že se bude střídat týden teoretického vyučování a týden odborného
výcviku v 1. a 2. ročníku, ve třetím ročníku převládá praktický výcvik, teorie probíhá
pouze jeden den v týdnu.
6. Zařazení cizího jazyka do školního vzdělávacího programu není povinné, pouze
doporučené
7. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí
postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.
8. Při organizování sportovního výcvikového kurzu postupuje vedení školy podle
platných metodických pokynů MŠMT ČR.
9. Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platné legislativy.
10. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se musí každý
učitel průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny
práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního
prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.
11. Délka školního roku je v prvním až třetím ročníku čtyřicet týdnů. Vyučovací doba se
využije podle níže uvedené tabulky.
12. Minimální počet vyučovacích hodin za studium je 96, maximálně 105. Minimální
týdenní počet vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální 35 hodin ( v souladu se
školským zákonem
Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku
Akce/ týden
Vyučování podle rozpisu učiva
Závěrečná zkouška
Výchovně vzdělávací akce, časová rezerva
Celkem týdnů

I.
32
8
40

II.
32
8
40

III.
32
1
7
40

Přehled rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP
Název a adresa školy:
Název ŠVP:
Kód a název RVP

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno Lomená 44
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
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Délka vzdělávání
Forma vzdělávání
Stupeň vzdělání
Platnost

65 -51-E/ 01 Stravovací a ubytovací služby

3 roky
denní studium
střední vzdělání s výučním listem
od 1.9.2010 počínaje prvním ročníkem

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá v prvním a druhém ročníku
vždy týden teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním
plánem.Ve třetím ročníku převažuje praxe, žáci mají teoretickou výuku jeden den v týdnu.
Zajištění praktického vyučování oboru Stravovací a ubytovací služby je realizováno v souladu
§ 65 školského zákona v podnikové sféře u právnických a fyzických osob na základě smlouvy
o výuce. Smlouva je uzavírána vždy na jeden školní rok. Během studia vystřídají žáci několik
různých typů výrobních středisek. Tento systém zajišťuje, aby se žáci seznámili s různými
provozními a pracovními podmínkami. Výuka u těchto smluvních partnerů probíhá pod
vedením instruktorů z řad zkušených pracovníků těchto firem a je pravidelně kontrolována
vedoucí učitelkou a zástupkyní ředitele pro praktické vyučování ( plnění tematických plánů,
docházka, chování žáka).
Základním dokumentem, který zajišťuje jednotnost v celém výchovně vzdělávacím procesu,
je Školní řád OU a PrŠ. Školní řád upravuje chování žáků v teoretické, praktickém vyučování,
na domově mládeže a internátu, obsahuje práva a povinnosti žáků. Školná řád rozvádí
ustanovení Organizačního řádu a Pracovního řádu týkajícího se zaměstnanců. Všichni
zaměstnanci a žáci jsou seznámeni se Školním řádem a řídit se jím.
Seznámení žáků se Školním řádem probíhá každý rok první vyučovací den školního roku a
záznam o poučení je uveden v třídní knize a v ŽK.
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Odborné učiliště a Praktická škola, Brno Lomená 44
Odborné učiliště a Praktická škola, Brno Lomená 44
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Stravovací a ubytovací služby
RVP
Minimální počet vyuč. hodin za studium

Vyučovací předmět

týdenních

celkový

Jazykové vzdělávání - český jazyk
Občanský vzdělávací základ
Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích
Chování pracovníků ve službách

2
3
3
1
3
3

64
96
96
32
96
96

Český jazyk
Občanská výchova
Matematika
Literární výchova
Tělesná výchova
Informatika

8

256

Stravovací služby

33

1056

Zařízení závodů
Potraviny a výživa
Stolničení
Hospodářské výpočty
Technologie
Odborný výcvik

Disponibilní hodiny
Celkem

40
96

1280
3072
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ŠVP
Počet vyučovacích hodin za studium
týdenních

celkový

2
3
3
1
3
3

64
96
64
32
96
96

disponibilní
hodiny
0
0
0
0
0
0

2
5
1
2
11
60,5

64
160
32
64
352
1936

0
0,5
0
1
6
33,5

96,5

3088

40
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Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání
- Vypracování ŠVP vychází ze čtyř cílů vzdělávání pro 21. století formulovaných komisí
UNESCO ( tzv. Delorsovy cíle) učit se poznávat, učit se učit, učit se být, učit se žít
s ostatními.
- ŠVP se řídí vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
- Školní vzdělávací program vycházející ze RVP, je určen především pro vzdělávání žáků
s lehkým mentálním postižením a přihlíží ke specifickým vzdělávacím potřebám žáků
v oborech kategorie E. Požadavky na odborné vzdělávání a způsobilost ( kompetence)
absolventů vycházejí z požadavků trhu práce popsaných v profesních profilech a
kvalifikačních standardech, na jejichž zpracování se podíleli také vybraní představitelé
zaměstnavatelů.

6. Učební osnovy
Učební osnova předmětu
6..1 ČESKÝ JAZYK
Obecné cíle

Směřování výuky
v oblasti citů,
postojů, hodnot a
preferencí

Charakteristika
učiva a strategie
výuky

Předmět český jazyk vychovává žáky k vytříbenému jazykovému
projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Český jazyk je
neoddělitelnou součástí všeobecného vzdělávání a je také základem
rozvoje většiny klíčových schopností a dovedností, kterými by měl být
žák vybaven pro zvládnutí všech dalších vyučovacích předmětů.
Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační
kompetence žáků a naučit je využívat jazyka jako prostředku
k běžnému dorozumívání mezi lidmi, jako je přijímání, sdělování a
výměna informací.
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
- využívali jazykové vědomosti a dovednosti v praktickém životě,
vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, přesně a výstižně
formulovali a obhajovali své názory
- chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a
pracovní uplatnění
- získávali a vyhodnocovali informace z různých zdrojů a předávali
je vhodným způsobem dále
- chápali funkci spisovného jazyka, znali základní jazykové pojmy a
kategorie a uměli využít získaných znalostí a dovedností i pro
výuku cizím jazykům
- rozeznávali vyjadřování ve spisovném a nespisovném jazyce a
dokázali na praktických ukázkách rozlišit spisovný jazyk od
obecné češtiny a od nářečí
Předmět se skládá ze dvou částí, které se navzájem prolínají, doplňují
a rozvíjejí. Jazykové vzdělávání rozvíjí komunikační kompetence žáků
a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení.
Slohové vzdělávání využívá jazykových prostředků a jejich uspořádání
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v jazykových projevech.
V průběhu jazykového vzdělávání se žáci seznámí s jednotlivými
jazykovědními disciplínami, zvládnou obecné poznatky o jazyce,
začlenění češtiny do jazykové soustavy, ovládají český pravopis,
tvarosloví, skladbu, nauku o slovní zásobě a nauku o slohu. Prakticky
umí použít jednotlivé psané i mluvené slohové styly a postupy, umí
zacházet s různými informačními prameny.
Učivo navazuje na vědomosti a dovednosti, které žáci získali na
základní škole a rozvíjí je vzhledem k jejich společenskému a
profesnímu zaměření.
Kromě tradičních metodických postupů, především výkladové metody
a práce s učebnicí, jsou do výuky zařazeny komunikační hry, práce
s prameny včetně internetu, soutěže, doplňovačky, křížovky,
osmisměrky a kvízy.
Dále se ve výuce využívají rozbory vyjadřovacích schopností a
odstraňování jejich dílčích nedostatků i krátká mluvnická cvičení.
Hodnocení výsledků Se opírá především o ústní a písemné zkoušení, testové úlohy a
vzdělávání žáků
slohové práce.
Přínos předmětu
Předmět český jazyk se podílí na rozvíjení těchto klíčových
k rozvoji klíčových kompetencí:
kompetencí
Kompetence k učení:
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
- umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky pro studium
- ovládat práci s textem, umět zpracovávat informace
- porozumět mluveným projevům jako je výklad, přednáška, referát
- využívat ke svému vzdělávání různé informační zdroje
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého vzdělávání,
přijímat hodnocení výsledků od jiných lidí
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména ve svém oboru
Kompetence komunikativní:
- umět se prezentovat, obhajovat svá stanoviska, správně
argumentovat
- dobře se vyjadřovat v mluvených i psaných projevech ve
vzniklých situacích
- umět pokládat otázky, formulovat odpovědi při společenských a
pracovních jednáních
- zvládat komunikativní situace spojené se zvoleným oborem
vzdělání
- orientovat se v odborné terminologii svého oboru
- dodržovat v ústním i písemném projevu zásady kultury projevu i
chování
- využívat podnětů a pozitivních příkladů z oblasti literatury pro
formování vlastních komunikativních dovedností
Kompetence sociální:
- umět pracovat v kolektivním týmu
- budovat atmosféru založenou na vzájemné otevřené komunikaci,
vyvarovat se vzniku možných konfliktních situací a předcházet jim
- předkládat a jasně formulovat vlastní podněty a návrhy, nezaujatě
přistupovat k podnětům a návrhům jiných a pečlivě zvažovat jejich
obsah
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- při řešení úkolů uplatňovat různé metody myšlení a myšlenkové
operace
- umět přesvědčovat druhé o správných postupech, využívat k tomu
správnou argumentaci
- získávat ostatní pro společná řešení
Kompetence personální:
- efektivně se vzdělávat, přijímat nové poznatky a být schopen
samostudia ve svém oboru
- využívat všech informačních zdrojů a dalších podnětů k rozvoji
vlastních vědomostí a dovedností
- inspirovat se pozitivními příklady z literatury pro osobnostní
rozvoj v oblasti jazykovědy a vývoje jazyka
V předmětu český jazyk jsou realizována tato průřezová témata:
A) Občan v demokratické společnosti
- zásady demokracie, svobodný projev, komunikace předcházející
konfliktním situacím v praktických slohových a mluvních cvičeních
- vývoj společnosti, historie a kultury v oblasti jazykovědy, vývoje
jazyka
B) Člověk a životní prostředí
- v oblasti sociálně komunikativní – rozvoj dovedností vyjadřovat se,
zdůvodňovat své názory, zprostředkovávat informace, obhajovat
řešení problematiky životního prostředí
- vhodně zvolená témata praktických slohových a mluvních cvičení
(témata ekologie, životní prostředí)
C) Člověk a svět práce
- práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání toku
informací
- slovní vyjadřování při různých jednáních

ČESKÝ JAZYK
1.ročník
Počet hodin v ročníku: 32
Výsledky vzdělávání

Učivo

- orientuje se v základních pojmech jazyka
- chápe provázanost jazykového systému
-

Opakování a prohlubování poznatků
o jazyce
- nástroj dorozumívání
- jazyk ve společenském styku
Obecné poučení o jazyce
rozlišuje vrstvy českého jazyka
- útvary českého jazyka (spisovná
dokáže ve svém projevu vhodně užít
a obecná čeština, nářečí)
složek českého jazyka
v písemném projevu uplatňuje znalosti Principy českého pravopisu
Grafická stránka jazyka
českého pravopisu
orientuje se v zaznamenávání pravopisné - souhlásky měkké, tvrdé a
obojetné
normy, ovládá práci s Pravidly českého
pravopisu
- tvarosloví
odhaluje a opravuje pravopisné chyby
- vyjmenovaná slova
- psaní velkých písmen
- psaní u,ú,ů
33
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- chápe specifické znaky uměleckého stylu
- prakticky ovládá vypravování
- prakticky se orientuje v systému českého
tvarosloví
- využívá poznatků z tvarosloví ve svém
ústním a písemném projevu
- chápe smysl frazeologie a dovede ji
využívat k obohacení textu
- rozumí pořekadlům, pranostikám, příslovím
- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
- používá adekvátní slovní zásobu včetně
příslušné odborné terminologie
- ovládá práci se slovníky

Umělecký styl
- vypravování
- blahopřání, kondolence
Tvarosloví
- slovní druhy, jejich pravopisné a
stylistické aspekty
- mluvnické kategorie (podstatná
jména, přídavná jména, zájmena,
číslovky, slovesa)
Frazeologie
- pořekadla, pranostiky, přísloví

- vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně
- prakticky ovládá útvary prostě sdělovacího
stylu
- s využitím PC zpracuje krátké informační
útvary ve vazbě na obor

Lexikologie
- slovní zásoba a její rozvrstvení
- obohacování slovní zásoby
- práce se slovníky
- terminologie oboru
- slovo a jeho význam
- slova jednoznačná a
mnohoznačná
Styl prostě sdělovací
- písemná a ústní komunikace
- útvary prostě sdělovacího stylu
(osobní dopis, oznámení, zpráva,
inzerát, tiskopisy, telefonní styk)

ČESKÝ JAZYK
2.ročník
Počet hodin v ročníku: 32
Výsledky vzdělávání

Učivo

- orientuje se v systému světových jazyků
- chápe smysl frazeologie a dovede ji využít
k obohacení textu
- rozumí pořekadlům, pranostikám, příslovím
- prakticky se orientuje v systému českého
tvarosloví
- poznatků z tvarosloví využívá v písemném
i mluveném projevu
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Obecné poučení o jazyce
- slovanské a evropské jazyky
Frazeologie
- pořekadla, pranostiky, přísloví
(použití při popisu)
Tvarosloví
- slovní druhy, jejich pravopisné a
stylistické aspekty
- mluvnické kategorie – slova
neohebná
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- vhodně prezentuje, argumentuje a obhajuje
svá stanoviska
- vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
- slohový postup popisný ovládá zejména ve
vztahu ke svému oboru
- ovládá techniku ústního projevu, klade
otázky a vhodně formuluje odpovědi
- zjišťuje potřebné informace z dostupných
informačních zdrojů, provádí vhodný
výběr, přistupuje k nim kriticky
- používá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů
- samostatně zpracovává informace
- rozumí obsahu textu i jeho částí
- má přehled o knihovnách a jejich službách
- má přehled o denním i odborném tisku
-

Komunikační a slohová výchova
- popis (umělecký, statický, popis
pracovního postupu, odborný)
- charakteristika
- kritika a sebekritika
- diskuse

Zdroje informací, práce s textem a
jazykovými příručkami
- informační prameny a práce
s nimi (knihovny a jejich služby,
internet)
- získávání
a
zpracovávání
informací
z textu
(výpisky,
osnova, konspekt), jejich třídění
a hodnocení
- práce s různými jazykovými
příručkami
Větná skladba
provádí přesnou, jasnou, logickou a
srozumitelnou konstrukci textu
- stavba věty jednoduché
orientuje se ve struktuře věty a souvětí
- stavba souvětí
v písemném projevu respektuje pravopisné - druhy vět z gramatického a
jevy z oblasti skladby
komunikačního hlediska
- interpunkce ve větě i v souvětí
Administrativní styl
vyjadřuje se věcně správně, jasně
srozumitelně
- základní znaky a jeho útvary
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru, - úřední dopis, objednávka,
zvládá administrativní útvary ve vazbě na
reklamace
obor
- žádost
jednotlivé útvary dokáže zpracovat
- životopis
s využitím PC
- dotazník
- plná moc
- cestovní příkaz

6

5

6

6

Učební osnova předmětu
6..2 LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Obecné cíle

Literární výchova významně přispívá ke kultivaci člověka. Žáky
vychovává a vede k jejich správnému a zcela kultivovanému ústnímu i
písemnému projevu a podílí se tím do značné míry i na jejich celkovém
duševním rozvoji.
Obecným cílem předmětu Literární výchova je utvářet kladný vztah ke
všem lidským hodnotám, materiálním i duševním, a přispívat tak k jejich
ochraně i k jejich nové tvorbě. Kulturní hodnoty výrazně napomáhají
tvorbě a formování správných postojů žáků a rovněž se nemalou měrou
spolupodílejí na rozvoji všech jejich sociálních kompetencí.
Předmět
Literární výchova výrazně prohlubuje veškeré žákem dosažené jazykové
znalosti a komplexně zušlechťuje celkový kulturní jazykový projev žáka.
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Směřování výuky
v oblasti citů,
postojů, hodnot a
preferencí:

Vzdělávání žáků směřuje k tomu, aby:
- chápali význam umění v životě člověka
- dovedli rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou
- uměli se orientovat v jednotlivých druzích i žánrech literatury
- projevili tolerantní přístup pro vkus a emočně hodnotové cítění druhých
- tvořivě uplatňovali estetická kritéria ve svém životním stylu
- dokázali správně formulovat a vyjádřit své názory a uměli za nimi
přesvědčivě stát (umění obhájit vlastní stanoviska)
- vytvořili si pozitivní vztah ke všem místním a národním hodnotám
evropské i světové kultury a vhodně je podporovali
- získali přehled o kulturním dění u nás i ve světě
- uvědomovali si vliv a působení prostředků masové komunikace na
utváření kultury jejich osobnosti a dokázali je prakticky ve svém životě
využívat
Charakteristika
Obsah učiva vychází z rámcového okruhu RVP – Estetické vzdělávání.
učiva a strategie
Předmět Literární výchova se cíleně zaměřuje především na výchovu
výuky:
k plně vědomému hodnotovému a kultivovanému čtenářství.
Znovupoznávání literárních textů vede ke zcela osobitému
cílovému vytváření rozmanitých komunikačních situací, ve kterých
probíhají řízený dialog s následnou diskusí nad předem připravenými
texty mezi učitelem a žáky i mezi samotnými žáky navzájem.
Literární výchova dále vydatně napomáhá celkovému rozvoji estetického
vnímání žáků i dalších forem umění a vychovává tak budoucího
kultivovaného diváka i posluchače. V Literární výchově převažuje četba a
rozbor ukázek, doplněné poznatky z literární historie. Literární texty
mohou být prostředkem nácviku čtení.Součástí jsou i návštěvy filmových a
divadelních představení, promítání ukázek na videu a DVD, práce se
školním časopisem. Cílem předmětu je vést žáky k samostatnosti,
odpovědnosti a kultuře osobního projevu.
Základní metodou vyučování je frontální výklad učitele, průběžně vhodně
doplňovaný samostatnou i skupinovou prací žáků a prací s literárními
ukázkami a texty.
Materiální podpora a využívané pomůcky:
učebnice, čítanky, jednotlivá konkrétní literární díla, fond školní knihovny,
audionahrávky, videonahrávky, DVD, filmy, obrazové materiály, využití
PC a internetu, školní časopis.
Hodnocení výsledků Opírá se především o ústní zkoušení, písemné práce, testování a praktickou
vzdělávání žáků:
dovednost práce s dílčím vyhledáváním informací a správnou orientací v
textu.
Přínos předmětu
Komunikativní kompetence:
k rozvoji klíčových - vhodně se prezentovat, argumentovat, obhajovat svá stanoviska
kompetencí:
- vyjadřovat se vhodně v ústních i písemných projevech a adekvátně
dané situaci
- umět pokládat vhodné otázky a formulovat jim přiměřené odpovědi
- reagovat správně na komunikační situace spojené se zvoleným oborem
vzdělávání
- orientovat se v odborné terminologii zvoleného oboru
- respektovat a dbát ve svém ústním i písemném projevu na veškeré
zásady kultury projevu a chování
- využívat podnětů a pozitivních příkladů a vzorů z oblasti literatury pro
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správné formování vlastních komunikativních dovedností
Personální kompetence:
- efektivně se vzdělávat, přijímat nové poznatky, být schopen samostudia
v oblasti svého působení
- využívat všech dostupných informačních zdrojů pro rozvoj svých
vědomostí a dovedností
- stanovovat si samostatně reálné cíle osobních schopností, pracovní i
zájmové orientace
- efektivně využívat k vlastnímu rozvoji všech podnětů, přijímat podněty
i od dalších lidí a vhodně na ně reagovat

Realizace
průřezových témat
v předmětu:

Sociální kompetence:
- umět pracovat ve skupině i v kolektivu, aktivně je spoluvytvářet a
orientovat se ke společnému řešení zadaných úkolů
- předkládat a jasně formulovat vlastní podněty a návrhy, nezaujatě
zvažovat podněty a návrhy ostatních
- dokázat vhodnou argumentací umět přesvědčovat druhé pro správné
postupy a získávat je pro společná řešení
- využívat pozitivních příkladů z literatury pro osobnostní rozvoj
v oblasti sociálních kompetencí
V předmětu Literární výchova jsou realizována tato průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti:
- žáci sledují a hodnotí v kontextu s literární historií vývoj demokracie u
nás i ve světě
- žáci se seznamují se strukturou společnosti, jejím etnickým i
náboženským rozvrstvením
Člověk a životní prostředí:
- žáci čerpají v literární tvorbě ekologické náměty – práce s literárními
texty o přírodě, člověk a příroda v literatuře
Člověk a svět práce:
- žáci sledují v literárních textech téma práce a pracovní činnosti
- žáci pozorují svět jako přímý produkt lidské činnosti
- žáci čerpají v literární tvorbě z námětů: člověk na pracovišti, mezilidské
vztahy na pracovišti
Informační a komunikační technologie:
- žáci pracují s internetem, shromažďují a analyzují informace z oblasti
literární historie
- žáci zpracovávají konkrétní práce (např. referáty) na PC
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Učivo

LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
Moderní světová literatura 1. poloviny
- se seznámí s tvorbou významných
20. stol.
autorů moderní světové literatury
1.poloviny 20. století
- orientuje se pohotově v jejich stěžejní Anglie – G.B.Shaw
Rudyard Kipling
tvorbě
Německo
– E.M.Remarque
- dokáže začlenit a přiřadit typická
literární díla k jednotlivým autorům USA – Ernest Hemingway
Jack London
z hlediska literární historie
- dovede samostatně vyhledávat
informace v dané oblasti
- umí interpretovat důležitá data
literárního textu
- dovede si utvořit svůj vlastní osobitý
estetický názor na daný text
- umí vhodně a svými slovy text
interpretovat
- dokáže z něho získat svůj vnitřní
emocionální prožitek
Česká poezie 1. poloviny 20. stol.
- orientuje se ve stěžejní tvorbě
hlavních představitelů české poezie
Jiří Wolker
1.pol. 20.stol.
Fráňa Šrámek
- dokáže začlenit a přiřadit typická
literární díla k jednotlivým autorům z Jaroslav Seifert
Vítězslav Nezval
hlediska literární historie
František Halas
- dovede samostatně vyhledávat
František Hrubín
informace v dané oblasti
- umí si utvořit svůj vlastní osobitý
estetický názor na poezii
- umí vhodně a svými slovy báseň
interpretovat
- dokáže z ní získat svůj vnitřní
emocionální prožitek
Česká próza 1. poloviny 20. stol.
- orientuje se v základní tvorbě
spisovatelů
Obraz 1. světové války – Jaroslav Hašek
- začlení typická literární díla
Demokratický proud literatury:
z hlediska literární historie
Karel Čapek
- samostatně vyhledává informace
Karel Poláček
v této oblasti
- interpretuje vlastní estetický prožitek Eduard Bass
z daného textu
Společenská próza:
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Ivan Olbracht
Marie Majerová
Eduard Štorch
České drama 1.poloviny 20. stol.

- chápe význam divadla pro české
umění a literaturu
Národní divadlo – oficiální divadlo
- začlení typická literární díla
Osvobozené divadlo
z hlediska literární historie
- samostatně vyhledává informace v
dané oblasti
- interpretuje vlastní estetický prožitek
z daného textu
LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOL.
Světová literatura 2. poloviny 20. stol.
- zhodnotí význam tvorby autorů
v daném období pro světovou kulturu
Literatura s prvky sci-fi:
- začlení typická literární díla
Stanislaw Lem
- samostatně vyhledává informace
John Ronald Reul Tolkien
v dané oblasti
- interpretuje vlastní estetický prožitek
z daného textu

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
2. ročník
0,5 hodiny týdně (16hodin za rok)
Výsledky vzdělávání
-

-

Učivo

ČESKÁ LITERATURA 2.POLOVINY 20. STOLETÍ:
zhodnotí význam tvorby autorů Poezie v letech 1945 – 1968
v daném období pro národní kulturu
začlení typická literární díla z pohledu Oldřich Mikulášek
Jan Skácel
literární historie
samostatně vyhledává informace Jiří Suchý
v dané oblasti
Próza v letech 1945 – 1968
chápe význam divadla pro české
Jan Drda
umění a literaturu
začlení typická literární díla z hlediska Ota Pavel
literární historie
Drama v letech 1945 – 1968
zhodnotí význam tvorby autorů
Václav Havel
v daném období pro rozvoj divadla
Semafor
ČESKÁ LITERATURA 70. A 80. LET
Poezie 70. a 80. let
orientuje se ve stěžejní tvorbě
hlavních představitelů daného období Jiří Žáček
Karel Kryl
dokáže začlenit a přiřadit typická
Jan Vodňanský
literární díla k jednotlivým autorům
z hlediska literární historie
Próza 70. a 80. let
umí si utvořit svůj vlastní osobitý
Bohumil Hrabal
estetický názor na prózu
Vladimír Páral
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Milan Kundera
Ludvík Vaculík
Josef Škvorecký
Radek John
Eva Kantůrková
DRAMA 70. A 80. LET
Divadla malých forem
chápe význam divadla pro české
Miroslav Horníček
umění a literaturu
interpretuje vlastní estetický prožitek Miloslav Šimek
Jiří Grossmann
z daného textu
Ladislav Smoljak
Zdeněk Svěrák
POLISTOPADOVÁ LITERATURA
Próza po r. 1989
umí si utvořit svůj vlastní osobitý
Michal Viewegh
estetický názor na prózu
Stanislav Rudolf
orientuje se v dílech autorů
pocházejících z Brněnského regionu
Regionální literatura
Vilém a Alois Mrštíkovi
Jiří Mahen
Rudolf Těsnohlídek
Jaromír Tomeček

3

3

Učební osnova předmětu
6..3 OBČANSKÁ VÝCHOVA
Obecné cíle

Cíle a výsledky
vzdělávání žáků

Cílem předmětu Občanská výchova je příprava žáků na aktivní a
zodpovědný občanský život v demokratické společnosti. Výchova směřuje k
pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby se z nich stali
především slušní, zodpovědní lidé a také informovaní aktivní občané našeho
demokratického státu. Žáci jsou vedeni k tomu, aby za všech okolností
jednali uvážlivě a zodpovědně nejen vůči sobě a ve svůj vlastní prospěch, ale
především vůči ostatním lidem kolem sebe.
Neméně důležité je pochopení významu jednotlivých probíraných
tematických celků a dílčích pojmů předmětu pro řešení nejrůznějších situací
v životě člověka. Předmět učí žáky nejenom umět vyjádřit svůj vlastní názor,
ale i dokázat přijmout odlišný názor druhých a polemizovat s lidmi jinak
smýšlejícími.
Nedílnou součástí je také výchova ke kritickému myšlení žáka a dovednosti
nenechat se nikým a ničím manipulovat.
Důležitými předpoklady pro budoucí šťastný a spokojený život žáků je pak
rozvinutí jejich schopnosti uvědomění si své vlastní identity a toho, kdo
vlastně jsou z hlediska národa, území a náboženství, s jakým vzorem nebo
partou mladých lidí se oni sami ztotožňují, jaký mají nebo chtějí mít svůj
vlastní životní styl, a co největší porozumění okolnímu světu, ve kterém žijí.
Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci:
1. využívali svých vědomostí a dovedností ve svém praktickém životě, tj. ve
styku s ostatními lidmi a institucemi, při řešení praktických otázek
vlastního politického a občanského rozhodování, hodnocení a jednání, při
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řešení svých problémů osobního, právního nebo sociálního charakteru
2. získávali, hodnotili a analyzovali veškeré informace z nejrůznějších
informačních mediálních zdrojů a využívali je prakticky
3. formovali a posilovali následující pozitivní city, postoje a preference
hodnot:
- pochopili postavení člověka v lidském společenství
- cítili potřebu občanské aktivity a projevovali ji, vážili si demokracie a
svobody, usilovali o její zachování a zdokonalování, preferovali
demokratické hodnoty, přístupy a občanské postoje
před
nedemokratickými, vystupovali zejména proti korupci, kriminalitě,
jednali v souladu s humanitou a vlastenectvím i s demokratickými
občanskými postoji a ctnostmi
- respektovali základní lidská práva, chápali meze lidské svobody a
tolerance
- jednali uvážlivě, čestně, odpovědně, solidárně a uměli přijímat
odpovědnost za veškerá svá rozhodnutí a následná jednání
- jednali eticky nejen pro svůj vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem,
a snažili se být užiteční jinému člověku, skupině lidí nebo určitému
dobrému cíli a neočekávali za to žádnou odměnu
- chápali okolní svět, kriticky posuzovali skutečnost kolem sebe,
přemýšleli o ní, utvářeli si svůj vlastní úsudek a nenechali se jakkoli
manipulovat
- uvědomili si svou vlastní identitu a na jejím základě ctili identitu jiných
lidí, považovali je za stejně hodnotné jako sebe sama, a oprostili se ve
vztahu k nim od jakýchkoli předsudků, intolerance, rasismu, etnické,
náboženské i jiné nesnášenlivosti
- byli tolerantní k názorům jiných a byli ochotni k případnému
kompromisu
- ujasnili si svoji hodnotovou orientaci
- uznávali vysokou hodnotu lidského života, uměli si ho vážit a chránili ho
- cílevědomě zlepšovali a chránili životní prostředí, jednali ekologicky
- uplatňovali trvalý, poctivý a zodpovědný přístup k práci, respektovali
pravidla, vážili si hodnot lidské práce, jednali hospodárně, odpovědně
řešili své finanční záležitosti
- neničili majetek, ale naopak o něj pečovali, a snažili se zanechat po sobě
něco pozitivního pro své vlastní blízké i pro širší komunitu
- rozvíjeli zdravý životní styl a pochopili, že i oni sami jsou nedílnou
součástí světa, za jehož budoucnost nesou svou vlastní odpovědnost
Charakteristika
učiva

Obsahové vymezení předmětu:
Předmět Občanská výchova vychází z obsahového okruhu RVP
Společenskovědní vzdělávání. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu
absolventa.
Realizuje kompletní obsah vzdělávacího oboru Občanský a
společenskovědní základ vzdělávací oblasti Člověk a společnost, dále celé
vzdělávací oblasti Člověk jako občan, Člověk a právo, Člověk a svět práce a
rovněž některé výstupy vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví vzdělávací
oblasti Člověk a zdraví.
Integruje také vybrané tematické okruhy všech průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova (OSV), Výchova k myšlení v evropských a
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globálních souvislostech (VEG), Multikulturní výchova (MKV),
Enviromentální výchova (ENV) a Mediální výchova (MDV).
Důraz je kladen na poznání sebe sama jako jedince a začlenění i uplatnění se
ve společnosti se svými povinnostmi i právy.
Konkrétně se výuka zaměřuje na život žáka ve škole, v obci, v regionu, na
mezilidské vztahy. Seznamuje žáka s funkcí státu, hospodářství a oblastí
mezinárodní spolupráce.
Časové vymezení předmětu:
Celkově je učivo předmětu Občanská výchova zařazeno do všech tří
postupných ročníků oboru (první, druhý a třetí) s jednohodinovou týdenní
dotací (roční varianta 32, 32, 32 hodin).
Organizační vymezení předmětu:
Výuka je uskutečňována v učebnách, v učebně informatiky a výpočetní
techniky, případně v relaxační místnosti.
Strategie výuky:
Výuka navazuje na předchozí výstupní vědomosti a dovednosti žáků z
dosaženého základního stupně vzdělání a rozvíjí je vzhledem k jejich
společenskému a profesnímu zaměření.
Při realizaci vzdělávání jsou využívány převážně dialogické metody. Důraz
je kladen zejména na schopnost žáka hodnotit a analyzovat získané
informace z různých informačních zdrojů, kultivovaně se vyjadřovat,
argumentovat, ale zároveň naslouchat názorům druhých a uplatňovat
týmovou práci.
Ve vyučování jsou uplatňovány všechny následující formy výuky:
výkladová hodina, řízená diskuse, práce s textem, samostatné řešení úkolů
se společným vyhodnocováním, ukázky materiálů (knihy, obrázky), filmové
nebo počítačové projekce, skupinová práce, projektová práce, písemné
práce, samostudium, referáty žáků a aktuality.
Vhodně se využívá i exkurzí, přednášek, společenských a vzdělávacích
aktuálních projektů a nabídek různých institucí.
Při výuce jsou využívány následující metody a formy práce:
- frontální výklad učitele
- řízený dialog
- samostatná práce
- skupinová výuka
- samostatná domácí práce
- prezentace výsledků práce
- multimediální metody: využití počítače, internetu, videa, DVD, tisku
Výchovné
vzdělávací
strategie:

a Předmět Občanská výchova umožňuje žákům zpracovávat získané informace
v širším myšlenkovém systému, vzájemně je propojovat a využívat
v praktickém životě. Učí je zajímat se o aktuální společenské dění,
posuzovat různé přístupy k řešení každodenních problémů a aplikovat
poznatky do současnosti. Rozvíjí také jejich myšlenkové operace,
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dovednosti a vědomí vlastní identity.
Posiluje respekt k základním principům demokracie a připravuje žáky na
zapojení se do občanského života v demokratické společnosti.
Vede je k přebírání odpovědnosti za svá rozhodnutí, k vlídnému a
nenásilnému uplatňování práv a k mezilidské toleranci.
Širokým rozsahem informací tak vhodně podporuje všestranný vývoj
osobností studentů.
K hodnocení práce žáků se bude využívat pětistupňová klasifikace, doplněná
ústním hodnocením a autoevaluací žáka, dle platného školního
klasifikačního řádu.
Při hodnocení budou:
-

posuzovány písemné práce po ukončení tematického celku, průběžné
zkoušení u tabule, vyhodnocení soutěží
zohledněna bude i snaha a kladný přístup žáků k práci, domácí příprava

Hodnocení žáků s poruchami učení je dáno jejich individuálním vzdělávacím
plánem.
Kritéria hodnocení žáků

Přínos předmětu
k rozvoji
klíčových
kompetencí:

Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi.
V základní podobě se vychází z pětistupňové klasifikace stanovené Pravidly
pro hodnocení vzdělávání žáků. Žáci se hodnotí z ústního a písemného
projevu.
Významnou součástí hodnocení je samostatná tvůrčí činnost, aktivní přístup
při řešení problémových situací, aplikace získaných znalostí a dovedností z
ostatních předmětů, osobní přínos k aktualizaci učiva a schopnost vyjádřit
svůj vlastní názor na probíranou tematiku.
Kompetence k učení:
- má pozitivní vztah k učení a vzdělávání
- využívá různé strategie učení k získávání a zpracování poznatků a
informací
- vyhledává a třídí informace podle zadaných kritérií a na základě jejich
pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu
učení
- osvojuje si obecně užívané termíny
- zpracovává formou referátů samostatně nebo ve skupinách
společenskovědní témata zadaná učitelem
- hodnotí výsledky své práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany
druhých
- porovnává dosažené výsledky v týmu i samostatně
- zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
- vytváří si potřebu získávat nové vědomosti a dovednosti k rozvoji dalších
odborných aktivit
Kompetence k řešení problémů:
- využívá co nejefektivněji získané vědomosti a dovednosti k řešení
problematických situací
- vnímá nejrůznější problémové modelové situace ve škole i mimo ni,
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předkládané učitelem, a pod jeho vedením rozpozná, pochopí a analyzuje
daný problém a také promyslí a naplánuje konkrétní způsob jeho řešení
vnímá, promýšlí a konstruktivně řeší nejrůznější možné pracovní,
mimopracovní i společenské problémy
tvořivě přistupuje k řešení problému, umí najít vhodnou informaci,
pracovat s ní a najít správné východisko k jeho zdárnému vyřešení
nahlíží na řešení problémů z různých úhlů pohledu a hledá optimální
postup pro jejich vyřešení
svá řešení posuzuje z nejrůznějších společenských aspektů
při řešení problémů objevuje paralely s historií
formuluje věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální,
politické, praktické, ekonomické a etické otázky, umí je náležitě podložit
argumenty, debatuje o nich s různými partnery
má kritické myšlení a schopnost hájit veškerá svá rozhodnutí
dokáže svá tvrzení podepřít argumenty

Kompetence komunikativní:
- usiluje o přesnou, respektující, rozumějící, vnímající a účelově efektivní
komunikaci
- je schopen se přiměřeně vyjádřit k účelu jednání
- má kultivovaný verbální projev
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky, názory a postoje výstižně a
srozumitelně, souvisle v daném logickém sledu
- formuluje své názory na společenské dění souvisle a výstižně
- využívá, učitelem vytvořený, prostor k vyjádření a interpretaci vlastních
myšlenek a názorů a k vzájemnému naslouchání a respektování
- dokáže s ohledem na situaci vhodně využít prostředky verbální i
neverbální komunikace
- prezentuje své názory a svou práci před spolužáky
- je schopen aktivně diskutovat, porozumět sdělení druhých a respektovat
jejich názory
- vyhledává, získává a kriticky hodnotí informace z různých zdrojů a
pracuje s nimi (verbální texty, tvořené slovy, ikonické texty v podobě
obrazů, fotografií, schémat, map apod., kombinované texty, např. film, a
masové mediální zdroje v podobě televize, rozhlasu, tisku, internetu)
- osvojí si postupy pro užívání moderních informačních a komunikačních
prostředků
- využívá při komunikaci prostředky moderních informačních a
komunikačních technologií z hlediska jejich tvůrčího využití, zejm. jako
důležitých nástrojů lidského poznání
- chápe potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývá se jím
- respektuje v souladu s morálními hodnotami v komunikaci odlišné názory
ostatních
- naslouchá druhým, přijímá názor druhého a vhodně na něj reaguje
- má schopnost obhajovat vlastní názor a respektovat názory druhých
- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření kvalitních vztahů
Kompetence sociální a personální:
- chápe význam týmové práce a postavení samostatné práce
- chápe potřebu spolupracovat s druhými a tak získávat jejich zkušenosti
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uvědoměle přijímá a získává role v různých skupinách
naučí se diskutovat
dokáže pracovat v týmu a odpovědně plnit své úkoly
spolupracuje ve dvojici nebo ve skupině a ovlivňuje tak kvalitu společné
práce, podílí se na utváření pravidel týmové práce
účinně prohlubuje pomocí, učitelem připravených, aktivit mezilidské
vztahy a soudržnost kolektivu
seznámí se s možnostmi utváření příjemné atmosféry v týmu
podílí se na vzniku bezpečného klimatu a příjemné atmosféry ve skupině,
třídě i ve škole
posoudí reálně své fyzické a duševní možnosti
stanovuje si cíle s ohledem na své schopnosti, zájmy a životní podmínky
flexibilně reaguje na měnící se podmínky
je veden ke vzájemné úctě, toleranci a empatii
rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i
mediálním tlakům
snaží se svou vlastní iniciativou zlepšit pracovní a životní podmínky
přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, řešení konfliktů a
odstraňování diskriminace
spolupracuje vzájemně s druhými, má dobré mezilidské vztahy
má zdravé sebevědomí, sebedůvěru i sebekritiku
je tolerantní, respektuje názory jiných i jejich víru
využívá své společenskovědní vědomosti a dovednosti v praktickém
životě: ve styku s druhými lidmi a institucemi, při řešení praktických
otázek svého politického i filozoficko etického rozhodování, hodnocení a
jednání, při řešení vlastních problémů sociálního a právního charakteru
umí vyhodnotit vlastní dosažené výsledky
odhadne důsledky svého chování a jednání pro sebe i ostatní
dokáže přijmout oprávněnou kritiku ze strany druhých
koriguje a napravuje své chování a jednání tak, aby předešel jeho
následným negativním důsledkům
umí odhalit a úspěšně napravit nedostatky svého chování a jednání

Kompetence občanské:
- přijímá základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské
normy
- má znalosti legislativy, obecných morálních zákonů a dbá na jejich
dodržování
- dodržuje zákony a práva, uvědomuje si povinnosti, respektuje osobnost
jiných lidí
- dokáže obhájit svá práva a je veden ke zodpovědnému plnění svých
povinností
- uvědomuje si vlastní i národní identitu
- uvědomuje si svá práva i povinnosti ve škole i mimo ni
- jedná v souladu s morálními principy
- respektuje názory ostatních
- respektuje odlišné hodnoty, názory, postoje a schopnosti ostatních lidí
- respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot, je
schopen vcítit se do situací druhých lidí, nachází nenásilné cesty k řešení
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konfliktů
uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti
posuzuje a vyhodnocuje správně krizové situace
dokáže poskytnout, případně vyhledat, účinnou pomoc
není mu lhostejný charakter životního prostředí
jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu, životní prostředí a
kulturu
zajímá se o politické a kulturní dění
sleduje společenské dění v bližším i širším okolí, pravidelně komentuje a
hodnotí aktuální situaci u nás i ve světě
dovede kriticky přistupovat k pramenům informací
poznává naše kulturní tradice a historické dědictví a tímto poznáním cítí
potřebu je chránit

Kompetence pracovní:
- nachází způsoby, jak využívat znalostí získaných ve škole i mimo ni pro
svůj další rozvoj
- rozvíjí své myšlení a nachází nová řešení
- je motivován k dosahování úspěchu a podporován v tvořivosti a
proaktivním přístupu
- vhodně prezentuje vlastní výtvory a využívá možnost zapojení se do
různých soutěží, ve kterých může prezentovat své dovednosti a
schopnosti
- přistupuje kriticky k výsledkům, kterých dosáhl, naučil se stanovovat si
kritéria hodnocení vlastní práce
- zná a dodržuje určitá pracovní pravidla a pracovní řád, plní si své
povinnosti a závazky, vyplývající ze zadaného úkolu
- má přehled o svém uplatnění na trhu práce a o svých právech a
povinnostech vůči budoucímu zaměstnavateli
- vyhledává informace o studijních a pracovních příležitostech
- uvažuje s ohledem na své schopnosti a předpoklady o dalším vzdělávání a
o budoucí profesi
- posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných
životních situacích
- chápe cíl, podstatu, principy a riziko podnikání
- orientuje se v základních aktivitách, které jsou potřebné pro uskutečnění
podnikatelského záměru a jeho realizaci
V předmětu se realizují a prolínají především tato průřezová témata:

Realizace
průřezových témat
v předmětu:
Průřezová témata:

Předmětem Občanská výchova se v podstatě prolínají všechna průřezová
témata. Největší důraz je přitom kladen na Výchovu demokratického občana.
Právě pojetí tohoto tématu, kde jde o vybavení žáka základní úrovní
občanské gramotnosti, je pro Výchovu k občanství velmi vhodné. Žák je
veden k orientaci ve složitostech, problémech a konfliktech demokratické
společnosti a zároveň ke schopnosti řešit dané problémy, za předpokladu
zachování lidské důstojnosti a respektu k druhým.
Vzhledem k současnému postavení ČR ve světě je kladen důraz také na
Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
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Do vzdělávacího obsahu předmětu Občanská výchova jsou začleněna a
realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova
demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova, Člověk a
svět práce, Informační a komunikační technologie.
Osobnostní a sociální výchova
Žák by měl:
- mít vhodnou míru sebevědomí, vlastní odpovědnosti a schopnost
morálního úsudku
- hledat kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a být
kriticky tolerantní
- být připraven klást si základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a
možná řešení
- rozvíjet v oblasti sociálně komunikativní dovednost vyjadřovat se,
obhajovat a zdůvodňovat vlastní názory a zprostředkovávat informace
- jednat s lidmi, diskutovat i o citlivých nebo kontroverzních otázkách a
hledat společně kompromisní řešení
Občan v demokratické společnosti
Žák by měl:
- být ochoten se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné
zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech
- sledovat a hodnotit v kontextu s historií zásady a vývoj demokracie u nás
i ve světě
- být seznámen s vývojem, historií, kulturou, strukturou a etnickým i
náboženským rozvrstvením společnosti u nás
- mít vhodnou a potřebnou míru sebevědomí, odpovědnosti a schopnost
morálního úsudku
- být schopen hledat kompromisy mezi osobní svobodou a odpovědností a
být kriticky tolerantní
- dokázat jednat s lidmi, diskutovat i o citlivých a kontroverzních otázkách
a hledat kompromisní řešení
- mít potřebnou míru mediální gramotnosti, aby byl schopen odolávat
myšlenkové manipulaci
Člověk a životní prostředí
Žák by měl:
- vážit si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a
snažit se je chránit a zachovat pro budoucí generace
- chápat postavení člověka v přírodě a vlivy životního prostředí na jeho
zdraví a život
- uvědomit si nutnost zodpovědného přístupu k životnímu prostředí ve
svém vlastním osobním i profesním jednání
- osvojit si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své
zdraví
- pochopit souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami
na lokální, regionální i globální úrovni
- rozvíjet dovednost vyjadřovat se k problematice životního prostředí,
obhajovat a zdůvodňovat vlastní řešení i zprostředkovávat informace k
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řešení problematiky životního prostředí
- čerpat podnětné a zajímavé ekologické náměty při práci s texty o přírodě,
s ekologickými dokumenty a filmy
- prezentovat vhodně zvolenými ekologickými tématy v podobě
praktických referátů oblast ekologie a ochrany životního prostředí u nás i
ve světě
- porozumět souvislostem mezi enviromentálními, ekonomickými a
sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji
Člověk a svět práce
Žák by měl:
- uvědomit si svoji zodpovědnost za svůj vlastní život a význam
celoživotního vzděláni a učení pro život
- sledovat svět jako přímý produkt lidské činnosti
- být motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře
- dodržovat uvědoměle a soustavně pracovní povinnosti, vycházet
s budoucími kolegy a nadřízenými a podílet se na fungování
demokratických zásad i na pracovišti
- naučit se vhodně se slovně vyjadřovat v rámci různých pracovních
jednání – pohovor u zaměstnavatele, žádost o práci
- umět se písemně i verbálně prezentovat při různých jednáních s
potenciálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své vlastní
priority
- zorientovat se ve službách zaměstnanosti a účelně využívat jejich
informačního zázemí
- vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat
se v nich a vytvářet si o nich konkrétní základní představu
- sledovat na dostupných informačních serverech a v dalších informačních
zdrojích téma práce a pracovní činnosti
- vyhledávat na dostupných informačních serverech a v dalších
informačních zdrojích konkrétní pracovních nabídky z dané oblasti
- pracovat s informacemi o práci, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat
toku dostupných informací o dané problematice
- zpracovávat v podobě zadaných referátů náměty s pracovní tematikou:
člověk na pracovišti, mezilidské vztahy na pracovišti
Informační a komunikační technologie
Žák by měl:
- používat základní a aplikační programové vybavení počítače, pracovat s
informacemi a s komunikačními prostředky
- umět pracovat s internetem, vyhledávat, shromažďovat a analyzovat
informace z oblasti společenských věd
- zpracovávat zadané referáty ze společenskovědní oblasti na PC
- orientovat se v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně
využívat masová média pro své vlastní potřeby
- zdokonalovat svou schopnost efektivně využívat prostředků informačních
a komunikačních technologií v běžném životě i v rámci přípravy na své
budoucí povolání
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Občanská výchova
1.ročník
Počet hodin v ročníku: 32
Výsledky vzdělávání
- charakterizuje pojem osobnost
člověka
- vysvětlí, co se rozumí tělesnou a
duševní stránkou člověka
- charakterizuje jednotlivá stádia vývoje
člověka
- dovede rozlišit typy lidské povahy,
druhy temperamentu a charakteru
člověka
- zná vhodné postupy učení
- objasní pojem společenská kultura
- objasní význam taktního chování
- aplikuje zásady slušného chování
v běžných životních situacích
- reprodukuje vhodné společenské
chování v dané situaci
- definuje a aplikuje zásady
společenského chování
- ovládá a uplatňuje principy a normy
společenského chování
- dovede komunikovat a řešit konfliktní
situace
- objasní pojem lidská společnost a
vysvětlí její druhy v historii
- charakterizuje proces modernizace
společnosti
- charakterizuje současnou českou
společnost a popíše její strukturu
- uvede etnické a sociální složení
současné české společnosti
- dovede objasnit, do kterých
společenských skupin sám patří
- charakterizuje základní druhy
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Učivo
Člověk jako jednotlivec
- osobnost člověka
- etapy lidského života a jejich znaky
- psychické vlastnosti
- učení

Kultura společenského chování
- společenská kultura
- takt, tolerance
- zásady a pravidla slušného chování
- principy a normy společenského
chování
- kvalita a principy mezilidských
vztahů
- komunikace a zvládání konfliktů
(odpovědnost, slušnost, optimismus a
dobrý vztah k lidem – základ
demokratického soužití v rodině i širší
komunitě)
Člověk v lidském společenství
- lidská společnost
- společnost tradiční a moderní, pozdně
moderní společnost
- současná česká společnost
- útvary ve společnosti
- společenské vrstvy, elity a jejich
úloha
- sociální nerovnost a chudoba
v současné společnosti
- sociální role

49

Počet
hodin

3

3

5

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44

-

-

postižení některých osob a uvede
zásady správného chování k nim
dovede posoudit náročnost různého
postavení lidí v české společnosti
dovede odhadnout požadavky, které
na lidi kladou jejich sociální role
vysvětlí pojmy sociální nerovnost a
chudoba
vyvodí ze zkušeností příčiny sociální
nerovnosti
uvede postupy, jimiž lze do jisté míry
chudobu a další sociální problémy
řešit
popíše, kam se může člověk obrátit
ve složité sociální situaci, kterou
nezvládne pouze vlastními silami
charakterizuje funkci a význam rodiny
pro jednotlivce a pro společnost
popíše správný chod rodiny a výchovy
dětí
umí řešit rodinné konflikty a krizi
rodiny
dokáže vyhledat místa, kde lze získat
v rodinné krizi pomoc
zná krizová centra pro děti a dospělé
popíše druhy rozvodu s jeho důsledky,
zná statistickou rozvodovost v naší
zemi
popíše vztahy mezi generacemi
popíše vrstevnické skupiny a vztahy
v nich
vyjmenuje sociálně patologické jevy a
jejich nebezpečí
popíše, co je šikana a posoudí její
neblahé důsledky
zná prevenci a ochranu před sociálně
patologickými jevy
rozpozná mezilidské problémy, jejich
příčiny a možná řešení
vyjádří svými vlastními slovy význam
dobrých a kvalitních sousedských
vztahů a vzájemné mezilidské
solidarity
+interpretuje jednotlivé pojmy a
objasní rozdíly mezi nimi
objasní význam solidarity a dobrých
vztahů v komunitě
vysvětlí proč jsou obě pohlaví
rovnocenná
posoudí případy, ve kterých je rovnost
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- konflikt rolí
- mezilidské konflikty (tolerance,
solidarita a humánnost řešení)
- osoby s postižením
- odborná pomoc institucí při řešení
problémů

Vztahy v malých sociálních skupinách
- rodina a její význam
- funkce rodiny
- chod rodiny a výchova dětí
- rodinné konflikty, krize rodiny,
- místa, kde lze získat v rodinné krizi
pomoc
- krizová centra pro děti a dospělé
- rozvod a jeho důsledky, rozvodovost
- vztahy mezi generacemi
- vrstevnické skupiny: třída a jiné
skupiny
- vztahy v těchto skupinách:(přátelství,
násilí, šikana, falešné kamarádství)
- prevence a ochrana
- mezilidské problémy
- příčiny a řešení mezilidských
konfliktů
- mezilidská komunita a sousedské
vztahy

Vztahy ve velkých sociálních
skupinách
- komunita, sousedství, dav, publikum
- populace, veřejnost
- postavení mužů a žen, generové
problémy
- rasy, etnika, národy, národnosti
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pohlaví v praktickém životě
porušována
vysvětlí příčiny sociální nerovnosti a
chudoby
uvede postupy, jimiž lze do jisté míry
sociální problémy a chudobu řešit
vysvětlí na konkrétních případech, jak
vzniká napětí a konflikt mezi
majoritou a některou z minorit
diskutuje o problémech
multikulturního soužití
zaujme vlastní stanovisko k pozitivům
i problémům multikulturního soužití
objasní příčiny migrace lidí
vyjmenuje sociálně patologické jevy a
jejich nebezpečí
zná prevenci a ochranu před sociálně
patologickými jevy
vyjádří svými vlastními slovy význam
dobrých a kvalitních mezilidských
vztahů a vzájemné solidarity
formuluje a vysvětlí, co se rozumí
rovnoprávností mužů a žen a
rovnocenností obou pohlaví
posoudí, kdy je v praktickém životě
porušována rovnost pohlaví
uvede příklady, čím je tato
rovnoprávnost porušována
vysvětlí funkci kultury, vědy a umění
vysvětlí význam péče o kulturní
hodnoty
vysvětlí rozdíl mezi hmotnou a
duchovní kulturou
uvede na příkladech kulturu
národností na našem území
orientuje se v nabídce kulturních
institucí
popíše lidové tradice v regionu
vysvětlí význam a poslání různých
kulturních institucí
uvědomuje si důležitost ochrany a
užívání kulturních hodnot
vyjmenuje historické, kulturní a
přírodní památky v Praze a v Brně
vyjmenuje historické, kulturní a
přírodní památky ve svém regionu
vysvětlí základní ekologické pojmy
uvede základní podmínky, které
organismus potřebuje pro život
popíše vztahy mezi člověkem a
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majority a minority ve společnosti
multikulturní soužití
migrace, migranti, azylanti, emigranti
klady vzájemného obohacování a
problémy multikulturního soužití
(genocida v době 2. sv. války –
Slovanů, Romů, Židů a politických
odpůrců)
migrace v současném světě
vztahy v těchto skupinách: (násilí,
šikana, rasismus, nesnášenlivost,
xenofobie ve společnosti)
prevence a ochrana
solidarita a její principy

Vztahy mezi pohlavími
- postavení mužů a žen v rodině a ve
společnosti
- postavení žen v současném světě
v jednotlivých státech
Kultura institucí
a hodnot
- hmotná kultura, duchovní kultura
- kultura národností na našem území
- kulturní instituce v ČR a v regionu
- kultura bydlení a odívání
- lidové umění a užitá tvorba
- ochrana a užívání kulturních hodnot
- historické, kulturní památky v Praze a
v Brně
- historické, kulturní a přírodní památky
v regionu

Člověk a životní prostředí
- základní ekologické pojmy
- ekologické faktory životního prostředí
- vzájemné vztahy mezi člověkem a
51
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životním prostředím
- hodnotí vliv lidské činnosti na přírodu
a životní prostředí
- uvede příklady působení životního
prostředí na zdraví člověka
- charakterizuje přírodní a obnovitelné
zdroje energie a surovin
- popíše způsoby využití odpadů
- jmenuje příklady recyklace odpadních
látek
- vyjmenuje možnosti ochrany přírody
a životního prostředí
- vyjmenuje a charakterizuje ekologické
organizace
- uvede nástroje společnosti na ochranu
životního prostředí
- uvědomuje si svoji vlastní
odpovědnost za stav životního
prostředí
- vyjmenuje druhy mimořádných
událostí a objasní jejich konkrétní
nebezpečí
- vyjmenuje složky IZS a uvede jejich
význam
- zná varovné signály
- dokáže se připravit na možnou
evakuaci
- zná obsah evakuačního zavazadla
- ovládá zásady správného chování
obyvatelstva během nařízené
evakuace i chování v úkrytech
- dokáže poskytnout první pomoc
- umí použít prostředky improvizované
osobní ochrany
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jeho životním prostředím
- dopady činnosti člověka na životní
prostředí
- vztahy výroby a dopravy k životnímu
prostředí
- přírodní zdroje energie a surovin
- odpady a globální problémy
- životní prostředí v ČR
- stav životního prostředí ve světě
- ochrana životního prostředí a jeho
nová tvorba
- ochránci přírody, péče o životního
prostředí
- ekologické organizace
- nástroje společnosti na ochranu
životního prostředí
- odpovědnost člověka za ochranu
přírody a životního prostředí
Ochrana obyvatel při mimořádných
událostech
- druhy mimořádných událostí: živelní
pohromy, havárie, ostatní události
- IZS, varovné signály
- důležitá telefonní čísla
- první pomoc
- evakuace a evakuační zavazadlo
- improvizovaná ochrana, úkryty
- prevence v oblasti požární ochrany

Občanská výchova
2.ročník
Počet hodin v ročníku: 32
Výsledky vzdělávání

Učivo

- uvede podstatu a rozdíly mezi
demokratickým a totalitním státem
- objasní úlohu demokratického státu
- ví, co je Ústava ČR
- charakterizuje současný politický
systém ČR
- popíše strukturu státní veřejní správy
a samosprávy
- uvede příklady funkcí obecní a

Člověk jako občan
- vznik, podstata a význam státu
- ČR: vznik státu
- český stát, státní občanství ČR a jeho
nabývání
- Ústava ČR
- politický systém ČR
- struktura a činnost státní veřejné
správy
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krajské samosprávy
- objasní pojem politika
- zná základní politickou ideologii
- objasní úlohu a funkci politických
stran
- uvede význam svobodných voleb a
občanské angažovanosti
- uvede příklady funkcí obecní a
krajské samosprávy
- charakterizuje demokracii a její
základní hodnoty a principy
- objasní na příkladech, jak demokracie
prakticky funguje
- uvede a vysvětlí současné problémy
demokracie (korupce, kriminalita)
- uvede hrozby demokracie
- vysvětlí na praktických příkladech,
jaké projevy lze považovat za
politický radikalismus, extremismus
(rasismus, neonacismus,
nacionalismus apod.)
- posoudí příklady z aktuálních situací
- vysvětlí, proč je trestná a nepřijatelná
propagace hnutí omezujících lidská
práva a svobody jiných lidí ä užívání
neonacistické symboliky
- vysvětlí, co se rozumí občanskou
společností
- uvede příklady občanských aktivit ve
svém regionu
- diskutuje o vlastnostech, které by měl
mít správný občan demokratického
státu
- umí zachovávat normy slušného
mezilidského chování a
multikulturního soužití
- vysvětlí pojem právo, právní stát
- objasní podstatu právního státu
- popíše činnost policie, soudů,
notářství a uvede jejich význam
- uvede příklady právní ochrany a
právních vztahů
- vysvětlí význam lidských a
občanských práv, která jsou zakotvena
v českých zákonech
- vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k
právním úkonům a zastupování při
právních úkonech
- objasní pojem trestní odpovědnosti a
trestu a uvede jejich význam
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- obecní a krajská samospráva
- politika, politická ideologie
- politické strany, volební systémy a
volby
- základní hodnoty a principy
demokracie
- občanská společnost
- občanská participace
- občanské ctnosti potřebné pro
demokracii a multikulturní soužití
- hrozby demokracie - radikalismus,
extremismus, rasismus a terorismus
- multikulturní soužití většiny s
menšinami
- slušnost a společenské chování jako
základ mezilidských vztahů

Člověk a právo
- právo, spravedlnost, právní stát
- soustava právních institucí v ČR
- právní řád, právní ochrana občanů a
právní vztahy
- lidská a občanská práva
- obhajování a možné zneužívání
lidských práv
- funkce veřejného obhájce lidských
práv
- práva dětí
- věci soukromé a veřejné
- občanské právo
- vlastnické právo
53
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- vysvětlí, kdy má člověk trestní
odpovědnost
- vysvětlí, kam se prakticky obrátit,
jsou-li lidská práva ohrožena
- popíše způsoby, jimiž lze ohrožená
lidská práva obhajovat
- popíše, jaké závazky vyplývají
z běžných smluv a vlastnického práva
- ukáže na příkladu možné důsledky
vyplývající z neznalosti smlouvy
včetně jejích všeobecných podmínek
- dovede aplikovat závazkové právo
v běžném životě
- dovede hájit své spotřebitelské zájmy,
například podáním a uplatněním
reklamace na závadné zboží
- vysvětlí na příkladech práva a
povinnosti vyplývající ze vztahu mezi
rodiči a dětmi a mezi manželi
- doplní, kde může v této oblasti
vyhledat konkrétní informace nebo
získat pomoc při řešení těchto
problémů
- uvede, jaká práva a povinnosti pro
něho vyplývají z role v rodině, ve
škole a na pracovišti
- vysvětlí pojem vyživovací povinnost
- objasní postupy vhodného jednání a
jak se sám zachová, stane-li se
osobně obětí nebo svědkem
protiprávního jednání, např. šikany,
lichvy, korupce, násilí, vydírání apod.
- popíše soustavu soudů v ČR
- objasní činnost orgánů činných
v trestním řízení: policie, soudů,
advokacie a notářství
- vysvětlí zásady státní sociální politiky
- popíše jednotlivé kroky pro řešení
případu sociální nouze
- vysvětlí pojem odpovědnost za
vzniklou škodu
- má přehled o ekonomických, právních
a informačních nástrojích společnosti
na ochranu přírody a životního
prostředí
- charakterizuje funkci hromadných
sdělovacích prostředků
- vyjmenuje a objasní způsoby
ovlivňování veřejnosti a najde jejich
současné konkrétní příklady
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- odpovědnost člověka za vzniklou
škodu
- rodinné právo
- správní řízení
- trestní právo, trestní odpovědnost
- přestupky a trestné činy
- tresty a ochranná opatření
- orgány činné v trestním řízení:
policie, soudy
- kriminalita páchaná na dětech a
mladistvých
- kriminalita páchaná mladistvými
- legislativa související s prodejem drog
- soustava soudů v ČR
- státní sociální politika
- sociální zabezpečení občanů
- nástroje společnosti na ochranu
životního prostředí

Masová média a jejich význam
- mezilidská komunikace, využívání
toku informací
- svobodný přístup člověka
k informacím
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- dovede kriticky přistupovat
k mediálním obsahům
- pozitivně využívá nabídky masových
médií pro svůj osobnostní rozvoj i pro
zábavu
- dokáže současně odhadnout, kdy se
jedná o snahu médií ovlivnit veřejné
mínění, např. zpravodajstvím,
komentáři, reportážemi, reklamou
apod.
- vysvětlí principy reklamy a způsob
ovlivňování lidí
- posoudí vliv reklamy na způsob života
člověka
- rozezná zjevné manipulativní postupy,
např. mediální masáž
- objasní význam zdraví pro člověka
- vysvětlí pojmy tělesné a duševní
zdraví
- uvede význam hygieny a prevence
ochrany zdraví
- vyjmenuje správné stravovací návyky
- zná a uplatňuje ve svém životě zdravý
životní styl
- uvědomuje si vliv životního prostředí
na své zdraví
- zná civilizační nemoci a chrání se
před nimi
- vyjmenuje nebezpečné závislosti a
objasní jejich nebezpečí na život a
zdraví člověka
- objasní důsledky sociálně
patologických závislostí na život
jedince, rodiny a společnosti
- zná prevenci deviací
- zvládá a předchází náročným
životním situacím, dodržuje
psychohygienu
- dokáže aktivně trávit svůj volný čas
- má zdravý způsob života
- dovede posoudit důležitost
partnerských vztahů pro osobní život
člověka
- diskutuje a argumentuje o etice
v partnerských vztazích
- uvede činitele správného výběru
vhodného partnera pro život
- zná rizika neuvážených známostí a
vztahů a chrání se před nimi
- má odpovědný přístup k pohlavnímu
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- masová média (rozhlas, tisk, televize,
internet) a jejich funkce
- kritický přístup k médiím
- zpravodajství a jeho objektivita
- menšiny v médiích
- podstata a principy reklamy
- etika reklamy a morální kodex
reklamy

Člověk a zdraví
- význam zdraví v životě člověka
- tělesné a duševní zdraví
- hygiena
- prevence ochrany zdraví
- stravovací návyky
- životní styl
- vliv životního prostředí na zdraví
člověka
- civilizační nemoci
- nebezpečné závislosti a jejich dopad
- na zdraví člověka
- nejčastější formy závislosti (drogy,
alkohol, kouření, gamblerství apod.)
- prevence deviací
- náročné životní situace,
psychohygiena
- volný čas, aktivní využití volného
času
- zdravý způsob života

Partnerské vztahy a lidská sexualita
- volba životního partnera
- lidská sexualita a partnerský život
- rizika neuvážených známostí a vztahů
- pohlavní nemoci
- antikoncepční metody
- plánované rodičovství
- ochrana před nákazou pohlavními
nemocemi
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životu a plánovanému rodičovství
- vyjmenuje a popíše státní a národní
symboly ČR
- objasní účel důležitých státních
symbolů
- vysvětlí způsoby a pravidla jejich
používání
- popíše některé národní tradice
- zná události, které souvisejí se
státními svátky
- vysvětlí význam událostí, které se pojí
se státními svátky a významnými dny
ČR nebo Československa
- vysvětlí na základě znalostí o
demokracii, ve kterých obdobích od
vzniku Československa roku 1918 do
současnosti, lze režim, který u nás
vládl, označit za demokratický
- vysvětlí význam jednotlivých
mezníků československé a české
státnosti
- charakterizuje první Československou
republiku, popíše její demokracii
- charakterizuje fašismus a nacismus
- vyjádří vlastními slovy nacistické
snahy o likvidaci českého národa v
letech 1939-1945, uvede konkrétní
příklady realizace těchto záměrů
- objasní charakter a výsledky II.
světové války
- objasní cíle válčících stran ve II.
světové válce
- popíše válečné zločiny
- objasní pojmy holocaust a genocidu
Židů a Rómů
- objasní formy a způsoby boje
československých občanů za svobodu
a vlast
- popíše způsoby persekuce našich
občanů, které komunistický režim u
nás označil za své nepřátele
- popíše konkrétní příklady boje proti
komunismu a významné osobnosti,
které se dokázaly v tomto boji účinně
angažovat

Česká státnost
- počátky české státnosti
- české státní a národní symboly
- tradice české státnosti
- národní tradice
2

Významné mezníky v novodobých
dějinách českého národa
- vznik Československa 1918, období
první republiky
1

Ztráta samostatnosti České republiky
- Mnichovská dohoda 1938
- německá okupace 1939 – 1945
- II. světová válka, genocida
- odboj: druhy, formy a význam odboje
v dějinách ČR
- holocaust a nacismus
2

Česká státnost po roce 1945
- poválečný vývoj po roce 1945, jeho
změny a proměny
1
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- popíše způsoby persekuce občanů
- uvede konkrétní příklady boje proti
komunismu
- vysvětlí pojmy „pražské jaro“,
normalizace, „sametová revoluce“
- vybere významné osobnosti roku
1968 a roku 1989
- objasní příčiny, průběh a následky
rozpadu Československa

Historické mezníky v boji za svobodu
- Pražské jaro 1968 – pokusy o reformu
režimu
- okupace v srpnu 1968
- listopad 1989 a budování
demokratického pořádku
- rozdělení Československa 1. 1. 1993,
vznik ČR a SR
- současná ČR a její postavení
v soudobém světě

- objasní postavení ČR v Evropě a
soudobém světě
- charakterizuje soudobé cíle EU
- posoudí ze svého pohledu její politiku
a přínos našeho členství pro ČR
- objasní postavení ČR v EU, posoudí
klady a zápory členství ČR v EU
- na příkladech ukáže, jak členství ČR
v EU ovlivňuje život našich občanů
- popíše skladbu a cíle EU
- zná orgány EU a jejich poslání
- popíše funkci a činnost OSN a NATO
- vyjmenuje konkrétní příklady činnosti
OSN ve světě při ochraně míru
- vysvětlí zapojení ČR do
mezinárodních struktur a podíl ČR na
jejich aktivitách
- uvede příklady velmocí,
nejvyspělejších zemí a rozvojových
zemí
- posoudí jejich důležitou úlohu ve
světě i jejich konkrétní slabiny a
problémy
- diskutuje o mezinárodní spolupráci na
ekonomické, politické a bezpečnostní
úrovni

Evropa a její integrace
- evropská integrace
- zapojení ČR do EU
- základní principy EU
- skladba a cíle EU
- hlavní orgány EU
- postavení ČR ve světě, zahraniční
politika ČR
- ČR jako člen EU
- OSN, NATO
- mezinárodní spolupráce (ekonomická,
politická a bezpečnostní)

1

2

Občanská výchova
3.ročník
Počet hodin v ročníku: 32
Výsledky vzdělávání

Učivo

- popíše počátky vzniku planety Země
- definuje a charakterizuje dílčí etapy
ve vývoji lidstva

Člověk a vesmír
- Země a vesmír
- dějiny lidstva
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- definuje specifika hlavních
náboženství, k nimž se hlásí obyvatelé
ČR a Evropy
- objasní postavení církví a věřících
v ČR
- charakterizuje vlastními slovy hlavní
světová náboženství
- je schopen na základě poznatků o
úloze víry v životě člověka obhajovat
potřebu tolerance k lidem jiné víry i
nevěřícím
- vysvětlí možnost zneužití duchovní
závislosti a objasní jeho nebezpečí pro
člověka
- vysvětlí nebezpečí některých
náboženských sekt a náboženského
fundamentalismu pro člověka
- chápe význam práce, výroby a
vědeckotechnického pokroku
- uvědomuje si životní potřeby člověka
a cítí potřebu jejich zajišťování
- vysvětlí na příkladu, co je trh a jak
prakticky funguje
- rozumí principům tržního
hospodářství
- vyhledá nabídky zaměstnání a
kontaktuje případného zaměstnavatele
nebo úřad práce
- prezentuje své vlastní pracovní
dovednosti a zkušenosti
- popíše, co má obsahovat pracovní
smlouva
- dovede vyhledat poučení a pomoc
v pracovněprávních záležitostech
- dovede si zřídit peněžní účet, provést
bezhotovostní platbu, sledovat pohyb
peněz na svém úctu
- dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda
a pracovní zařazení odpovídají
pracovní smlouvě a jiným písemně
dohodnutým podmínkám
- vysvětlí, proč občané platí daně,
sociální a zdravotní pojištění
- dovede zjistit, jaké služby poskytuje
konkrétní peněžní ústav (banka,
pojišťovna) a na základě zjištěných
informací posoudit, zda konkrétní
služby jsou pro něho únosné (např.
půjčka), nebo nutné a výhodné
- dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v
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Náboženství a církve v současném
světě
- duchovní život člověka
- víra a atheismus
- náboženství a církve
- nejvýznamnější světová náboženství
- náboženská hnutí a sekty
- nebezpečí působení sekt
- náboženský fundamentalismus,
extremismus a terorismus některých
náboženských sekt a náboženského
fundamentalismu

Člověk ve světě práce
- práce, výroba, vědeckotechnický
pokrok
- životní potřeby a jejich zajišťování
- trh práce a jeho fungování (zboží
nabídka, poptávka, cena)
- principy tržního hospodářství
- nutné předpoklady k zajištění obživy
- význam celoživotního vzdělávání
v životě člověka
- odpovědnost občana za vlastní
sociální situaci
- hledání zaměstnání, služby úřadu
práce
- nezaměstnanost, podpora v
nezaměstnanosti, rekvalifikace
- zaměstnání a podnikání
- Zákoník práce
- pracovní smlouva
- pracovní poměr a kázeň
- vznik, změna a zánik pracovního
poměru
- pracovně právní vztahy
- povinnosti a práva zaměstnance a
zaměstnavatele
- dovolená na zotavenou
- odbory v ČR
- profesní kariéra
- majetek a jeho nabývání
- čestné a nečestné způsoby získávání
peněz
- peníze občana, hotovostní a
bezhotovostní peněžní styk
58
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tíživé sociální situaci
- uvádí příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají
občané
- rozliší legální a nelegální postupy
získávání majetku
- vyhýbá se rizikům v hospodaření s
penězi
- rozliší pravidelné a nepravidelné
příjmy a výdaje a na základě toho
sestaví rozpočet domácnosti
- dokáže sestavit rodinný rozpočet tak,
aby nebyl deficitní
- navrhne, jak řešit schodkový rozpočet
- uvede, jak naložit s přebytkovým
rozpočetem domácnosti
- vysvětlí, jakou funkci plní banky a
jaké služby nabízejí občanům
- navrhne způsoby, jak využít volné
finanční prostředky, a vybere
nejvýhodnější finanční produkt pro
jejich správné investování
- vybere nejvýhodnější úvěrový produkt
a zdůvodní své rozhodnutí
- posoudí způsoby zajištění úvěru a
vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení
- dovede posoudit klady a zápory
služeb nabízených jednotlivými
peněžními ústavy a dalšími subjekty a
uvede jejich možná rizika
- vysvětlí, jaké otázky řeší etika
- dovede vysvětlit a používat základní
pojmy etiky (morálka, mravní
hodnoty a normy, mravní
rozhodování, mravní odpovědnost)¨
- dovede pracovat s jemu obsahově a
formálně dostupnými texty
- diskutuje o praktických etických
otázkách z příkladů a ze života kolem
sebe (z osobních zkušeností, ze
známých kauz v médiích, z krásné
literatury a jiných druhů umění)
- vysvětlí, proč je člověk za své názory,
postoje a jednání odpovědný jiným
lidem
- chápe důležitost vlastního
sebehodnocení
- vysvětlí, jak může dosáhnout svých
životních cílů
- objasní a na příkladu vysvětlí v čem
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-

-

banky, úvěry, vklady a půjčky
hrubá a čistá mzda
mzda časová a úkolová
daně, daňové přiznání
sociální a zdravotní pojištění
racionální ekonomické rozhodování o
finančních záležitostech jednotlivce a
rodiny, rozpočtu domácnosti
(hospodářský život rodiny, rodinný
rozpočet)
řešení krizových finančních situací
zodpovědné hospodaření
s majetkem, ukládání peněz, pojištění
řešení krizových finančních situací
služby peněžních ústavů
sociální politika státu
péče státu o rodinu
sociální podpora a zajištění občanů
pomoc státu, charitativních a jiných
institucí sociálně potřebným občanům
daně a jejich rozdělení
význam pojištění a jeho druhy

Člověk ve světle morálky a přístupu k
životu
- význam etiky v životě člověka
- smysl etiky pro řešení konkrétních
životních situací
- základní pojmy etiky: morálka,
mravnost, mravní hodnoty a normy,
mravní rozhodování, humanita, lidská
důstojnost
- odpovědnost člověka za své jednání
- motivace
- životní postoje
- hodnotový systém, hodnotová
orientace
- člověk mezi touhou po vlastním štěstí
a vlastní angažovaností pro obecné
dobro a pomoc jiným lidem
- osobní rozvoj člověka
- životní plány a ideály, cíle, smysl
života, volba povolání
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spočívá kvalita lidského života

- vyjmenuje globální problémy
současného světa, vysvětlí jejich
podstatu
- diskutuje o nejpalčivějších globálních
problémech lidstva
- objasní rozčlenění soudobého světa na
civilizační sféry a dílčí civilizace
- uvede příklady velmocí, vyspělých
států a rozvojových zemí, posoudí
jejich úlohu a problémy
- vysvětlí, s jakými konflikty a
problémy se potýká soudobý svět
- objasní na konkrétních příkladech ze
současného světa, jak problém vznikl
a jak je řešen, a pojedná o
perspektivách jeho dalšího
pravděpodobného vývoje, popř. o
možnosti jeho vyřešení z pohledu
žáka
- uvede příklady projevů globalizace a
diskutuje jejích důsledcích
- doloží své názory různými podklady
z masmédií, zejm. deníky, časopisy a
informacemi z internetu
- vysvětlí zapojení ČR do
mezinárodních struktur a podíl ČR na
jejich aktivitách
- zaujme stanovisko v některých
případech k různorodým informacím
na stejný problém
- diskutuje o mezinárodní spolupráci na
ekonomické, politické a bezpečnostní
úrovni
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- způsoby nacházení spokojenosti
v životě

Globální problémy lidstva
- soudobý svět a Evropa
- globální problémy soudobého světa
(populační exploze, nedostatek pitné
vody a potravin, vyčerpání přírodních
zdrojů, znečištění a degradace
prostředí, ohrožená bezpečnost lidí na
počátku 21. století – terorismus,
kriminalita, násilí, jaderné a
ekologické katastrofy, války,
nekontrolovaný rozvoj techniky,
morální slepota apod.)
- pojem globalizace
- příčiny a důsledky globalizace
- NATO, armáda ČR
- civilizační sféry: světové velmoci,
vyspělé státy a rozvojové země a
jejich problémy
- současná ohniska napětí, konfliktů a
bojů v soudobém světě
- náboženské konflikty jako hrozba
míru ve světě
- příčiny a možnosti jejich řešení
- úloha OSN, mezinárodní solidarita a
pomoc
- trvale udržitelný rozvoj
- zapojení ČR do mezinárodních
struktur a řešení globálních problémů
lidstva
- mezinárodní spolupráce ekonomická,
politická a bezpečnostní)
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Učební osnova předmětu
6..4 MATEMATIKA
Cíl předmětu

Matematické vzdělávání patří mezi všeobecně vzdělávací předměty.
Vybavuje žáky schopností orientovat se v přírodních, technických a
ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z
praxe.
Obecným cílem je přiblížit žákům poznatky, které upotřebí v běžném
životě i při výkonu profese. Matematika má vliv na rozvoj žáků, na
jejich logické myšlení, vytváření úsudků, schopnost abstrakce a
prostorovou představivost. Vede k lepšímu a snadnějšímu pochopení
pravidel světa.
Charakteristika
Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 2 týdenních
učiva
vyučovacích hodin za vzdělávání, tj.v prvních dvou ročnících 1 hodiny.
Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
Efektivně numericky počítat, používat a převádět jednotky a dále pak
užívali jednoduché praktické výpočty s důrazem na ekonomickou
ukázku (úroky, procenta) pro budoucí životní situace. Učí se uvážlivě
nakládat s penězi a řešit jejich finanční záležitosti. Samozřejmou
součástí je podpora logické myšlení.
Metody a formy Při výuce je používána zejména forma frontálního výkladu doplněného
výuky
řízeným rozhovorem, prací s texty, samostatná a skupinová práce žáků,
učení druhých.
Důraz je kladen na jednoduchost, názornost a srozumitelnost, dále pak
na praxi s využitím vlastních kalkulátorů.
Pro splnění výukových cílů a zvýšení motivace žáků k matematice je
vhodné dále využívat hry (zařazení zajímavých a netypických úloh,
rébusů).
Za významné lze považovat uplatňování metod individuálního přístupu
k žákovi
a maximálně motivovat žáky zejména kladným hodnocením.
Vhodné je i seznámení se s prací na počítači pro praktické využití
v budoucím zaměstnáním i životě.
Hodnocení žáků
Znalost se ověřuje pomocí častých krátkých písemných testů na konci
hodiny. Známka vznikne na základě bodové stupnice. Sleduje se také
aktivita
žáka
při
výuce
a jeho míra zodpovědnosti přístupu k předmětu.
Kritéria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu OU a PŠ Lomená,
Brno.
Klíčové
Kompetence k učení a k řešení problémů
kompetence
Žáci by měli být schopni a ochotni objevovat nové poznatky.
Vhodným způsobem si vedou úpravu sešitů - se svými poznámkami
umí sami pracovat (zvýraznit důležité, vyhledat a použít své informace
při samostatné práci, zvolit vhodný postup).
Své výsledky prezentují třídě. Umí dát i přijmout kritiku.
Matematické kompetence
Žáci správě používají a převádějí základní jednotky, umí se přesně
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vyjádřit matematickými pojmy, daří se jim odhadnout výsledek a
efektivně užívají kalkulátor.
Kompetence informační a komunikační technologie:
Žáci se učí používat základní a aplikační programové vybavení
počítače (praxe, život, další vzdělávaní).
Také je důležité žáky naučit pracovat s informacemi (Internet).
Občanské kompetence:
Žáci si upevňují odpovědné jednání, pravidla slušného chovaní,
respektovaní práv a osobnost svých spolužáků.
Komunikativní kompetence:
Žáci srozumitelně zpracovávají text i s grafy, diagramy a tabulkami
(slovní úlohy, logické usuzovaní), učí se poznávat odborné pojmy.
Vhodně argumentují a formulují obhajobu a prosazování vlastních
názorů.

Průřezová témata

Kompetence k pracovnímu uplatnění:
Žáci si uvědomují význam celoživotního učení a jsou si vědomi
měnících se pracovních podmínek na trhu práce.
Občan v demokratické společnosti
Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, dovedli
jednat s lidmi –
diskutovat a hledat řešení – a aby se orientovali
v masových médiích.
Člověk a životní prostředí
Žáci jsou vedeni k tomu, aby poznávali svět a lépe mu rozuměli.
Člověk a svět práce
Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali zodpovědnost za vlastní
život, význam vzdělání pro život a byli motivováni k aktivnímu
pracovnímu životu.

Mezipředmětové
vztahy

Informační a komunikační technologie
Žáci jsou vedeni k tomu, aby používali programové vybavení počítače,
a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího
vzdělávání, a aby pracovali s informacemi a komunikačními
prostředky.
- odborné předměty
- informatika (informace, komunikace)
- občanská výchova (mzda, ekonomická situace rodiny, půjčka)
- tělesná výchova (jednotky délky, hmotnosti)
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MATEMATIKA
1. ročník
1 hodina týdně (32hodin za rok)
Výsledky vzdělávání
- znázorní des.číslo na číselné ose
- zaokrouhlí des.číslo
- provádí aritmetické operace s N a
des.čísly (zpaměti)
- určí druhou mocninu a odmocninu
v rámci malé násobilky (zpaměti)
- pozná kladná a záporná čísla
- porovná zlomek s jedničkou
- násobí zlomky
- při řešení slovních úloh používá
kalkulátor a snaží se odhadnout
výsledek
- spočítá aritmetický průměr
- vysvětlí a použije data vyjádřená
v grafech,diagramech a tabulkách
- užívá pojmy: bod, přímka, rovina,
úsečka, úhel
- rozliší mnohoúhelníky:
trojúhelník(rovnostranný,
rovnoramenný, pravoúhlý a obecný),
čtverec, obdélník
- spočítá jejich obvod a obsah
- převádí jednotky (d, S, V, t, m)
- při řešení slovních úloh používá
kalkulátor

MATEMATIKA
2. ročník
1 hodina týdně (32hodin za rok)
Výsledky vzdělávání
- určí hodnotu číselného výrazu
- upravuje jednoduché výrazy s
proměnnou
- dosazuje čísla do výrazu s proměnnou
- vypočítá hodnotu neznámé ze vzorce
(matematického, technického apod.)
- řeší velmi jednoduché lin.rovnice o
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Učivo

Počet
hodin

OPERACE S REÁLNÝMI ČÍSLY
- přirozená a celá čísla
- kladná desetinná čísla
- mocniny a odmocniny
- zlomky
15

PRÁCE S DATY
3
PLANIMETRIE
- převody jednotek
- základní pojmy
- mnohoúhelníky
- kružnice a kruh

Učivo
VÝRAZY A JEJICH ÚPRAVY,
ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC
- číselné výrazy
- výrazy s proměnnými, mnohočlen
- lineární rovnice o jedné neznámé
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Počet
hodin

12

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44

jedné neznámé užitím ekviv.úprav
- určí rostoucí a klesající funkci
- rozliší přímou a nepřímou úměrnost
- používá trojčlenku
- řeší úlohy procentového počtu a
poměru
- při řešení slovních úloh používá
kalkulátor
- určí vzájemnou polohu bodů, přímek a
rovin
- rozliší tělesa: krychle, kvádr,
pravidelný jehlan, rot.válec, rot.kužel a
kouli
- spočítá jejich povrch a objem
- převádí jednotky (d, S, V)
- aplikuje poznatky v praktických
úlohách
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FUNKCE
OPERACE S REÁLNÝMI ČÍSLY
- procento a procentová část
- jednoduché urokování

3

7

STEREOMETRIE
- převody jednotek
- tělesa
10

Učební osnova předmětu
6..5 TĚLESNÁ VÝCHOVA
Průřezová témata:
Výchova ke zdraví
Zdravý způsob
života a péče o
zdraví.

Přínos k předmětu
k realizaci
průřezových témat

Učivo je zařazováno ve všech ročnících s přiměřenou gradací v závislosti
na schopnostech, dovednostech a kondici skupiny. Hloubka zařazeného
učiva jednotlivých ročnících je dána dohodou mezi učitelem a žáky.
Hloubka a náplň učiva se liší podle toho, zda jde o chlapeckou či dívčí
skupinu

- Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy ve třídě, oslovování spolužáků a spolužaček
křestními jmény, při řešení
konfliktů při TV se dívat na vše i očima druhého, učit se povzbuzovat
ostatní k dosažení
lepších výkonů, fandit jim a přát jim zlepšení. Umět uznat porážku
například podáním ruky
soupeři. Nesvalovat vinu za neúspěch na někoho jiného,spíše hledat co
jsem měl udělat lépe
já. Učit se své spoluhráče spíše chválit a hecovat než kárat. Snažit se
udržovat týmový duch
při hrách a soutěžích. Naučit se uznávat autoritu rozhodčích při hrách a
na soutěžích.
- Komunikace
Zdokonalování se ve verbální i neverbální komunikaci. Slušná omluva,
procvičování rychlé a
účinné komunikace se spoluhráči při hrách a soutěžích., rozvoj slovní
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zásoby při komunikaci
ve sportovní terminologii, chápání gest učitele jako rozhodčího.
- Kooperace a kompetence
Naučit se spolupracovat při hrách, neprosazovat jen sebe, umět posoudit
a udělat to, co je
nejlepší pro družstvo.

Morální rozvoj
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Rozvoj dovedností pro řešení problémů a rozhodování v různých
herních situacích v duchu
fair play.
- Hodnoty, postoje, praktická etika
Žáci se učí uznávat zdraví jako nejvyšší hodnotu, proto se učí opatrovat
své zdraví i zdraví
všech okolo i za cenu ztráty vítězství. Učí se přiznat podle pravdy,
odsuzovat nefair chování a
hru. Při soutěžích a hrách se rozvíjí cit pro spravedlnost a umění
respektovat soupeře i
rozhodčího. Žáci se učí nezištně pomáhat spolužákům i učiteli, například
při nošení
pomůcek…
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
-

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém životě
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Dodržování demokratického způsobu řešení problémů a konfliktů při
tělesné výchově –
„Když se mi něco nelíbí mohu se ozvat, ale slušně.“
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
- Evropa a svět
Rozvoj zájmu žáků o sport v Evropě i ve světě. Příklady našich
úspěšných sportovců
začleněných do týmů v různých zemích. Setkávání sportovců na
mezinárodních soutěžích – ME, MS a OH.
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
- Kulturní diference
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Respektování cizinců a příslušníků různých etnických skupin i při
tělesné výchově.
- Lidské vztahy
Dodržování pravidel slušného chování vůči všem spolužákům i učiteli,
využití tělesné
výchovy při zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu
třídy.
- Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
Vedení k nekonfliktnímu životu ve třídě jejíž součástí jsou i cizí státní
příslušníci nebo
členové jiných etnických skupin a to i při tělesné výchově a sportu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
- Ekosystémy
Využívání kterých ekosystémů k aktivnímu odpočinku člověka.Význam
těchto ekosystémů
pro relaxaci člověka žijícího v ekosystému města Využívání některých
ekosystémů při výuce
v tělesné výchově. ( les – vycházky, cyklistické výlety, pole a louky –
hry a přespolní běh )
- Základní podmínky života
Voda jako jedna ze základních podmínek života – význam dodržování
pitného režimu, hlavně
při sportovních aktivitách. Žáci se učí nacházet pro sport a rekreaci
vhodné prostředí –
v zeleni, v lese, tam kde je čisté ovzduší.
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Dbáme na to abychom při našich sportovních akcích ( turistické výlety
do hor, cyklistické
výlety, vycházky, branná cvičení, dny první pomoci, přespolní běhy,…)
neničily přírodu.
- Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
kritické čtení vnímání mediálních sdělení
fungování a vliv médií ve společnosti
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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Zásadní výchovné a
vzdělávací postupy,
které v předmětu
směřují k utváření
klíčových
kompetencí:
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Kompetence k učení
- poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální
rozvoj
- prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou
- systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti
Kompetence k řešení problémů
- přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a
hledání tréninkové cesty k jeho odstranění
- hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech
Kompetence komunikativní
- vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva
- otevírání prostoru diskusi o taktice družstva
- pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a
jejich prezentace
Kompetence sociální a personální
- ukázat dětem potřebu spolupráce ve sportovním týmu, důležitost
úkolů (rolí), které v týmu plní
- předvést dětem na příkladech nezbytnost přebírání zkušeností druhých
lidí pro vlastní zdokonalování
- na základě respektování názorů každého žáka budovat v dětech
sebedůvěru
- dodržování pravidel fair play
- prezentace a podpora myšlenek olympijského hnutí
Kompetence občanské
- podpora aktivního sportování
- objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných
aktivitách
- první pomoc při úrazech lehčího charakteru
- emoční i věcné seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných
škodlivin
Kompetence pracovní
- příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě
- vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest
jejich minimalizace

Tělesná výchova
1. ročník (1 hodiny týdně – 32 hodin za rok)
Výsledek vzdělávání
Učivo
- usiluje o optimální rozvoj pohybových
schopností
- usiluje o pozitivní změny ve svém
životě související s vlastním zdravím a
zdravím druhých
- ověří jednoduchými testy úroveň

- organizace a bezpečnost
- rozcvičení – základní typy
- cviky vhodné a nevhodné
k rozcvičení
- rekreační a výkonnostní sport
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-

-

zdravotně orientované zdatnosti a
svalové nerovnováhy
upraví pro vlastní potřebu a vhodně
použije konkrétní kondiční programy
využívá vhodné soubory cvičení pro
tělesnou a duševní relaxaci, v
zátěžových situacích uplatňuje
osvojené způsoby regenerace
uplatňuje účelné a bezpečné chování i
v neznámém prostředí
poskytne první pomoc sportovních či
jiných úrazech i nestandardních
podmínkách
projevuje odolnost vůči výzvám k
sebepoškozujícímu chování a
rizikovému životnímu stylu
organizuje svůj pohybový režim a
využívá v souladu s pohybovými
předpoklady, zájmy a zdravotními
potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
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- zdravotně orientovaná zdatnost, její
složky, kondiční programy
- způsoby kontroly účinnosti sport.
zatížení

- závažná poranění a život ohrožující
stavy, improvizovaná pomoc v
podmínkách sport. činností
- celková péče o zdraví

-

pohybové hry
zdravotní tělesná výchova
kompenzační cvičení
sportovně - turistický kurz

Tělesná výchova
2. ročník (1 hodiny týdně – 32 hodin za rok)
Výsledek vzdělávání
Učivo
- pohybové dovednosti - provádí
osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů
- zvládá základní postupy rozvoje
osvojovaných pohybových dovedností
a usiluje o své pohybové
sebezdokonalování
- posoudí kvalitu pohybové činnosti
- označí zjevné příčiny nedostatků a
uplatní konkrétní osvojované postupy
vedoucí k potřebné změně

- pohybové hry
- přípravná, kondiční, koordinační,
tvořivá a estetická cvičení
- pohybové dovednosti a pohybový
výkon

- nástupové tvary, přesuny
- pohybové dovednosti zaměřené na
rychlostní, silové, vytrvalostní a
pohyb předpoklady
- způsoby kontroly účinnosti cvičení
- respektuje věkové, pohlavní,
- způsoby kontroly účinnosti cvičení
výkonnostní a jiné pohybové rozdíly - pohybové odlišnosti a handicapy
a přizpůsobí svou pohybovou činnost
dané skladbě sportujících
- kondiční a estetické formy cvičení s
hudbou
- aerobik
- cvičení se švihadlem
- sportovně – turistický kurz
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Tělesná výchova
3. ročník (1 hodiny týdně – 32 hodin za rok)
Výsledek vzdělávání
Učivo
- pohybové dovednosti - provádí
osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů
- zvládá základní postupy rozvoje
osvojovaných pohybových dovedností
a usiluje o své pohybové
sebezdokonalování
- posoudí kvalitu pohybové činnosti
- označí zjevné příčiny nedostatků a
uplatní konkrétní osvojované postupy
vedoucí k potřebné změně

- pohybové hry
- soutěže družstev, závodivé hry
- pohybové dovednosti pohybový
výkon aplikovaný ve sportovních
hrách

Počet
hodin

10

- nástupové tvary, přesuny
- pohybové dovednosti zaměřené na
rychlostní, silové vytrvalostní a pohyb
předpoklady
8
- způsoby kontroly účinnosti cvičení
- zná význam cvičení a sportování pro
zdraví
- respektuje věkové, pohlavní,
- způsoby kontroly účinnosti cvičení
výkonnostní a jiné pohybové rozdíly a - pohybové odlišnosti a handicapy
5
přizpůsobí svou pohybovou činnost
dané skladbě sportujících
- kondiční a estetické formy cvičení s
hudbou
9
- aerobik
- cvičení se švihadlem
- sportovně – turistický kurz
Učivo je zařazováno ve všech ročnících s
Průřezová témata:
přiměřenou gradací v závislosti na schopnostech,
Výchova ke zdraví
dovednostech a kondici skupiny. Hloubka
Zdravý způsob života a péče o zdraví.
zařazeného učiva jednotlivých ročnících je dána
dohodou mezi učitelem a žáky.

Učební osnova předmětu
6..6 INFORMATIKA

Cíl předmětu

Předmět IKT má naučit žáky používat základní a aplikační programové
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vybavení počítače. Obecným cílem je přiblížit žákům poznatky, které
upotřebí v běžném životě i při výkonu profese.
Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích představuje práce s výpočetní technikou.
Charakteristika
Učební osnova je zpracována pro vyučování v prvních dvou ročnících
učiva
v rozsahu 1,5 hodiny.
Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP.
Vzdělávání směřuje především k tomu, aby žáci dovedli: používat
počítač a k němu přídavná zařízení, pochopili strukturu dat a možnosti
jejich ukládání v počítači, dovedli používat Internet a elektronickou
poštu
Metody a formy Stěžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Těžiště
výuky
výuky spočívá v provádění praktických úkolů. Ve výuce je kladen důraz
na samostatnou práci a řešení zadaných úloh.
Pro splnění výukových cílů a zvýšení motivace žáků je vhodné ukázat
zdroje informací např. o hledání zaměstnání a dalšího vzdělávání,
jízdních řádů, osobních financích apod.
Za významné lze považovat uplatňování metod individuálního přístupu
k žákovi
a maximálně motivovat žáky zejména kladným hodnocením.
Hodnocení žáků
Sleduje se aktivita žáka při výuce a jeho míra zodpovědnosti přístupu
předmětu. Důraz je kladen především na praktické dovednosti. Kritéria
hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu OU a PŠ Lomená, Brno.
Klíčové
Kompetence k učení a k řešení problémů
kompetence
Žáci by měli být schopni a ochotni objevovat nové poznatky.
Vhodným způsobem si vedou úpravu sešitů - se svými poznámkami umí
sami pracovat (zvýraznit důležité, vyhledat a použít své informace při
samostatné práci, zvolit vhodný postup).
Své výsledky prezentují třídě. Umí dát i přijmout kritiku.
Kompetence informační a komunikační technologie:
Žáci se učí používat základní a aplikační programové vybavení počítače
(praxe, život, další vzdělávaní).
Také je důležité žáky naučit pracovat s informacemi (Internet).
Občanské kompetence:
Žáci si upevňují odpovědné jednání, pravidla slušného chovaní,
respektovaní práv a osobnost svých spolužáků.
Komunikativní kompetence:
Vhodně argumentují a formulují obhajobu a prosazování vlastních
názorů.

Průřezová témata

Kompetence k pracovnímu uplatnění:
Žáci si uvědomují význam celoživotního učení a jsou si vědomi
měnících se pracovních podmínek na trhu práce.
Občan v demokratické společnosti
Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, dovedli
jednat s lidmi –
diskutovat a hledat řešení – a aby se orientovali
v masových médiích.
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Člověk a životní prostředí
Žáci jsou vedeni k tomu, aby poznávali svět a lépe mu rozuměli.
Člověk a svět práce
Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali zodpovědnost za vlastní
život, význam vzdělání pro život a byli motivováni k aktivnímu
pracovnímu životu.

Mezipředmětové
vztahy

Informační a komunikační technologie
Žáci jsou vedeni k tomu, aby používali programové vybavení počítače, a
to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího
vzdělávání, a aby pracovali s informacemi a komunikačními prostředky.
- odborné předměty
- matematika (logické myšlení)
- český jazyk a občanská výchova (aktuální informace, referáty…)

INFORMATIKA
1. ročník
1,5 hodiny týdně (48hodin za rok)
Výsledky vzdělávání
- používá počítač a jeho periferie
(obsluhuje
je, detekuje chyby, vyměňuje spotřební
materiál);
- je si vědom možností a výhod, ale i
rizik
(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana
dat před zničením, porušování
autorských
práv) a omezení (zejména technických
a technologických) spojených s
používáním
výpočetní techniky;
- dodržuje zásady zabezpečení dat před
zneužitím a ochrany dat před zničením;
- nastavuje uživatelské prostředí
operačního
systému;
- orientuje se v systému adresářů, ovládá
základní práce se soubory (vyhledávání,
kopírování, přesun, mazání), odlišuje
a rozpoznává základní typy souborů
a pracuje s nimi;
- pracuje s nápovědou;
- uvědomuje si analogie ve funkcích a ve
způsobu ovládání různých aplikací;
- vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných konkrétních
úkolů;

Učivo
Práce s počítačem, operační systém,
soubory, adresářová struktura,
souhrnné cíle
- hardware, software, osobní počítač,
části,
periferie
- základní a aplikační programové
vybavení
- operační systém (duplicita
s předcházejícím, i v H a ML)
- data, soubor, složka, souborový
manažer
- komprese dat
- prostředky zabezpečení dat před
zneužitím
a ochrany dat před zničením
- ochrana autorských práv
- nápověda, manuál
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- vytváří, upravuje a uchovává textové
dokumenty;
- ovládá základní práce s tabulkovým
procesorem (editace, vyhledávání,
matematické operace, základní funkce,
příprava pro tisk, tisk);
- zná hlavní typy grafických formátů, na
základní úrovni grafiku tvoří a upravuje;
- používá běžné základní a aplikační
programové vybavení;
- pracuje s dalšími aplikacemi
používanými
v příslušné profesní oblasti;

INFORMATIKA
2. ročník
1,5 hodiny týdně (48hodin za rok)
Výsledky vzdělávání
- uvědomuje si specifika práce v síti
(včetně
rizik), využívá jejích možností a pracuje
s jejími prostředky;
- komunikuje elektronickou poštou,
ovládá
i zaslání přílohy, či naopak její přijetí
a následné otevření;
- ovládá další běžné prostředky online
a offline komunikace;
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Práce se standardním aplikačním
programovým vybavením
- textový procesor
- tabulkový procesor
- software pro práci s grafikou
- sdílení a výměna dat
- další aplikační programové vybavení

Učivo
Práce v lokální síti, elektronická
komunikace, komunikační
a přenosové možnosti Internetu
- počítačová síť, server, pracovní stanice
- připojení k síti
- specifika práce v síti, sdílení dokumentů
a prostředků
- e-mail, chat, messenger,
videokonference,
telefonie...
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet
- informace, práce s informacemi
- informační zdroje
- Internet

26

Počet
hodin

24

24

Učební osnova předmětu
6..7 POTRAVINY A VÝŽIVA
Ročník 1.
Pojetí předmětu
Cíl předmětu

Počet hodin celkem:64
Žáci se seznámí s potravinami, s jejich druhy a využitelností pro
technologické zpracování, s požadavky na jejich jakost a skladování.
Žáci získají základní poznatky o potravinách rostlinného a živočišného
původu.
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Charakteristika
učiva

Metody a formy
výuky

Hodnocení žáků

Přínos předmětu
pro
rozvoj
klíčových
kompetencí
a
průřezových
témat:
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Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP- Stravovací služby.
Učivo je zaměřeno na charakteristiku potravin rostlinného a
živočišného původu. Důraz je kladen na jednotlivé druhy rostlinné
stravy a to na brambory, ovoce, zelenina, luštěniny, obiloviny, mlýnské
výrobky, houby a sladidla. Dále do učiva jsou zahrnuty pochutiny,
včetně koření, kávy, kávovin, čaje, kakaa, čokolády a ostatních
pochutin tj. dochucovacích a želírovacích prostředků. Z živočišných
potravin učivo se zaměřuje na vejce, mléko a tuky.
Obsah učiva je provázán s předmětem technologie a odborným
výcvikem.
Při výuce je používána forma výkladu, práce s učebnicí, vyhledávání
dalších informací na internetu, samostatná a skupinová práce žáků.
Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím různých
vzorků, s využitím didaktických pomůcek – videa, naučné instruktáže.
Důležité jsou odborné exkurze – pekárny, cukrárny, drůbežář. závody,
velkokapacitní sklady ovoce a zeleniny, těstárny , mlékárna.
Hodnocení vychází z dílčí klasifikace, sleduje se také aktivita žáka při
výuce. Znalost se ověřuje pomocí krátkých testů, soustavné opakování
na konci hodiny. Na konci tématických celků jsou zařazeny písemné
testy. Žáci jsou hodnoceni kombinací slovního a numerického
hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z klasifikačního řádu OU a PrŠ
Lomená, Brno
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence – žáci správně, srozumitelně a věcně
zpracovávají texty, vyjadřují se ústně i písemně a učí se poznávat
odborné názvy.
Kompetence informační a komunikační technologie. Cílem je
naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení
počítače, a to nejen pro účely uplatnění v praxi, ale i pro potřeby
dalšího vzdělávání. Rovněž je důležité naučit žáky pracovat
s informacemi a s komunikačními prostředky. Je zřejmé, že
s rozvojem vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích na základní škole bude úkolem střední školy mj.
vyrovnání úrovně připravenosti žáků na určitý standart a
poskytování hlubšího vzdělání v závislosti na potřebách
jednotlivých oborů vzdělání.
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí – žáci chápou význam životního prostředí
pro člověka a nutnost jeho ochrany, ekologická produkce, biopotraviny.

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání

Rozpis učiva

- rozlišuje a charakterizuje potraviny - Charakteristika a rozdělení poživatin,
z hlediska druhů a významu ve
bílkoviny, tuky a cukry, základy
výživě
fyziologie výživy Bio potraviny
- rozdělí poživatiny, objasní význam
a
rozdíl
mezi
potravinami,
pochutinami a nápoji
- vysvětlí správný způsob skladování - Potraviny rostlinného původu,
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a ošetřování jednotlivých druhů
brambory, zelenina, složení, druhy,
potravin
význam, použití v kuchyni, ovoce,
houby, luštěniny, složení, druhy,
- má ucelený přehled o hlavních
použití v kuchyni, vady
surovinách
- uvede příklady potravin rostlinného
původu
- dokáže charakterizovat jejich
- Obiloviny, mlýnské výrobky a kypřící
využití při tepelném zpracování
prostředky, mouka, krupice, těstoviny,
chléb a pečivo, význam, druhy, použití
v kuchyni, vady
- využívá znalosti o potravinách ve
- Potraviny živočišného původu vejce –
výživě
složení, třídění, význam, nákazy,
skladování, použití v kuchyni mléko a
- je schopen určit význam
mléčné výrobky - význam, druhy,
jednotlivých druhů potravin ve
použití v kuchyni, skladování
výživě
- ovládá skladování potravin
živočišného původu
- umí rozdělit potraviny podle
Tuky – rozdělení, význam,
původu
získávání, skladování, použití
cukr, med, umělá sladidla – význam
- zná škodlivost nadbytečného
složení, rozdělení skladování, použití
požívání tuků, cukrů
- zná význam a vliv pochutin na
lidské zdraví, ovládá skladování
potravin, zná předpisy aby
nedocházelo ke kažení potravin

- Pochutiny, koření – rozdělení, význam,
použití, čaj, káva a kávové náhražky
kakao, čokoláda, druhy, použití
charakteristika, skladování, vady,
dochucovací prostředky, hořčice.

Ročník : 2
Pojetí předmětu
Cíl předmětu

10

13

10

11

Počet hodin celkem: 64

Žáci se seznámí s potravinami, s jejich druhy a využitelností pro
technologické zpracování, s požadavky na jejich jakost a skladování.
Žáci získají základní poznatky o potravinách živočišného původu,
především o mase. Žáci jsou vedeni, aby uměli rozpoznat kvalitu masa,
skladování a jeho zpracování. Mají přehled o hygienických pravidlech
HACCP.
Charakteristika
Obsah učiva se zabývá základním rozdělení masa a masných výrobků.
učiva
Žák by měl rozpoznat jednotlivé druhy a části masa. Dokáže určit
význam jednotlivých druhů masa pro racionální výživu, pro
diferencované stravování.
Obsah učiva je provázán s předmětem technologie a odborným
výcvikem
Metody a formy Při výuce je používána forma výkladu, práce s učebnicí, vyhledávání
výuky
dalších informací na internetu, samostatná a skupinová práce žáků.
Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím různých
vzorků, s využitím didaktických pomůcek – videa, naučné instruktáže.
Důležité jsou odborné exkurze – drůbežář. závody, exkurze do
masokombinátu. Při výuce se používají odborné knihy a časopisy
74
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Gastronomická revue, Food service, Minutka
Hodnocení vychází z dílčí klasifikace, sleduje se také aktivita žáka při
výuce. Znalost se ověřuje pomocí krátkých testů, soustavné opakování
na konci hodiny. Na konci tématických celků jsou zařazeny písemné
testy. Žáci jsou hodnoceni kombinací slovního a numerického
hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z klasifikačního řádu OU a PrŠ
Lomená, Brno
Přínos předmětu Klíčové kompetence:
pro
rozvoj Komunikativní kompetence – žáci správně, srozumitelně a věcně
klíčových
zpracovávají texty, vyjadřují se ústně i písemně a učí se poznávat
kompetencí
a odborné názvy.
průřezových
Kompetence informační a komunikační technologie. Cílem je
témat:
naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení
počítače, a to nejen pro účely uplatnění v praxi, ale i pro potřeby
dalšího vzdělávání. Rovněž je důležité naučit žáky pracovat
s informacemi a s komunikačními prostředky. Je zřejmé, že
s rozvojem vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích na základní škole bude úkolem střední školy mj.
vyrovnání úrovně připravenosti žáků na určitý standart a
poskytování hlubšího vzdělání v závislosti na potřebách
jednotlivých oborů vzdělání.
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí – žáci chápou význam životního prostředí
pro člověka a jeho ochranu , uplatňují nejen kritérium ekonomické
efektivnosti, ale i hledisko ekologické, chápou význam masa pro
člověka a vysvětlí možná rizika spojená s jeho zpracováním.
Hodnocení žáků

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání

Rozpis učiva

- rozlišuje a charakterizuje potraviny - Jatečné druhy masa – rozdělení,
z hlediska druhů a významu ve
charakteristika, složení, jakostní znaky,
výživě jednotlivé druhy masa
zrání, kažení, značení, skladování
rozděluje
podle
kuchyňského
masa, veterinární kontrola, maso
použití a podle jakostních tříd umí
hovězí – charakteristika, dělení masa,
vyjmenovat druhy jatečných zvířat,
použití v kuchyni, hovězí droby Telecí
na příkladech vysvětlí odlišnost
maso – charakteristika, dělení masa,
jednotlivých druhů masa, objasní
použití v kuchyni, telecí droby – druhy,
podstatu a význam zrání masa
použití v kuchyni
- vysvětlí správný způsob skladování - Vepřové maso – charakteristika, dělení
a ošetřování jednotlivých druhů
masa, použití v kuchyni, vepřové sádlo,
masa
slanina a jejich použití, vepřové droby
skopové maso – rozdělení,
- má
ucelený
přehled
o
charakteristika, použití v kuchyni
nejkvalitnějším mase z hlediska
jehněčí a kůzlečí maso charakteristika,
- druhů, technologického využití a
použití v kuchyni
významu ve výživě
- dokáže charakterizovat jejich
- Vedlejší jatečné výrobky kosti, krev,
využití při tepelném zpracování,
střeva a jejich použití masné výrobky –
rozdělení a jejich použití, masové
- je schopen charakterizovat
konzerv – druhy, vady, skladování,
jednotlivé znaky druhů mas a jejich
75

Počet
hodin

10

10

10
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-

výrobků a určit význam při jejich
zpracování
využívá znalosti o potravinách ve
výživě
je schopen určit význam
jednotlivých druhů masa ve výživě
ovládá skladování masa, ošetření a
zrání masa
zná způsoby konzervace
se seznámí se specifickými druhy
masa a jeho složením a přípravou
rozlišuje a charakterizuje jednotlivé
druhy nápojů,
zná správný způsob skladování
zná vliv alkoholu na lidské zdraví a
možnosti boje proti alkoholismu a
dalším návykovým látkám
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ryby – charakteristika a rozdělení, rybí
konzervy a výrobky
- Drůbež – charakteristika, rozdělení,
drůbeží
konzervy
a
výrobky
z drůbežího
masa
Zvěřina
–
charakteristika a rozdělení, ošetření a
zrání masa
- Konzervace masa – význam
Konzervování, způsoby konzervace
Korýši, měkkýši, obojživelníci
- Nealkoholické a alkoholické
- Nápoje – význam rozdělení, druhy,
ošetření, vady
- Pivo, víno, lihoviny
- Vliv alkoholu na zdraví člověka

Ročník 3.
Pojetí předmětu
Cíl předmětu

10

10

14

Počet hodin celkem: 32

Cílem předmětu je rozlišit hlavní znaky správné výživy, zdravým
životním stylem a prevencí onemocnění. Uplatňují požadavky na
hygienu v gastronomii, na trendy výživy s využitím poznatků
diferencované stravy, znají zásady racionální výživy, druhy diet a různé
směry ve výživě, umí sestavit jídelní lístek podle pravidel racionální
výživy, umí rozpoznat nesprávné stravovací návyky a civilizační
choroby a dalších poruch s dopadem na stravování, dokáží objasnit
základní pravidla hygieny výživy, vliv životního prostředí na člověka
Charakteristika
Učivo je především věnováno zásadám správné výživy, diferencované
učiva
stravě. Klade důraz na racionální výživu. Zabývá se biologickou a
energetickou hodnotou potravin, sleduje změny potravin při jejich
zpracování, zabývá se základními dietami, aby žáci byli schopni
sestavit jídelní lístek na základě různých onemocnění ve výživě a
dokázali se orientovat v různých druzích diet.
Obsah učiva je provázán s předmětem technologie a odborným
výcvikem
Metody a formy Při výuce je používána forma výkladu, práce s učebnicí, vyhledávání
výuky
dalších informací na internetu, samostatná a skupinová práce žáků.
Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím různých
vzorků, s využitím didaktických pomůcek – videa, naučné instruktáže.
Důležité jsou odborné exkurze – kuchyně v nemocnicích, kuchyně
domově důchodců. Při výuce se používají odborné knihy a časopisy
Gastronomická revue, Food service, Minutka
Hodnocení žáků
Hodnocení vychází z dílčí klasifikace, sleduje se také aktivita žáka při
výuce. Znalost se ověřuje pomocí krátkých testů, soustavné opakování
na konci hodiny. Na konci tématických celků jsou zařazeny písemné
testy. Žáci jsou hodnoceni kombinací slovního a numerického
hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z klasifikačního řádu OU a PrŠ
Brno, Lomená.
Přínos předmětu Klíčové kompetence:
pro
rozvoj Komunikativní kompetence – žáci správně, srozumitelně a věcně
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klíčových
kompetencí
průřezových
témat:
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zpracovávají texty, vyjadřují se ústně i písemně a učí se poznávat
a odborné názvy.
Kompetence informační a komunikační technologie. Cílem je
naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení
počítače, a to nejen pro účely uplatnění v praxi, ale i pro potřeby
dalšího vzdělávání. Rovněž je důležité naučit žáky pracovat
s informacemi a s komunikačními prostředky. Je zřejmé, že
s rozvojem vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích na základní škole bude úkolem střední školy mj.
vyrovnání úrovně připravenosti žáků na určitý standart a
poskytování hlubšího vzdělání v závislosti na potřebách
jednotlivých oborů vzdělání.
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí – žáci chápou význam životního prostředí
pro člověka a jeho ochrana , uplatňují nejen kritérium ekonomické
efektivnosti, ale i hledisko ekologické, chápou význam masa pro
člověka a vysvětlí možná rizika spojená s jeho zpracováním.

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
- rozlišuje a charakterizuje potraviny
z hlediska druhů a významu ve
výživě
- vysvětlí význam správné výživy a
důsledek nesprávných výživových
návyků
- vysvětlí,
čím
je
ovlivněna
biologická a energetická hodnota
potravin,
- vysvětlí správný způsob skladování
a ošetřování potravin
- správné hospodárné zacházení
s potravinami,
- znají jak předcházet biologickým
ztrátám u potravin
- rozlišuje a charakterizuje hlavní
směry ve výživě,
- zná co způsobuje nadbytek
bílkovin, tuků a sacharidů ve stravě
- uvede příklady nesprávných
stravovacích návyků na civilizační
choroby
- zná úlohu dietního stravování, umí
vyjmenovat hlavní typy léčebných
diet a jejich základní znaky
- na příkladu objasní význam léčebné
výživy ( diet)
- má vytvořené návyky hospodárně

Rozpis učiva

Počet
hodin

- Hlavní znaky správné výživy smíšená
strava, zásady diferencované stravy
5

- Biologická a energetická hodnota
potravin fyziologie výživy
hospodárnost při zacházení
s potravinami změny BH potravin při
jejich zpracování a při uchovávání
pokrmů

5

- Směry ve výživě smíšená strava
vegetariánství makrobiotika nadbytek
bílkovin, tuků a sacharidů ve stravě
5

- Léčebná výživa
- Význam a rozdělení léčebných diet
- Druhy diet a jejich základní znaky

5

- Základní pravidla hygieny výživy

5
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využívat potraviny,
životní prostředí
- pečovat o životní prostředí a
dodržovat zásady správné výživy
- má vytvořené návyky hospodárně
- Osobní hygiena člověka obecná
využívat potraviny, dodržovat
epidemiologie opakování k ZZ
osobní i provozní hygienu a
hygienu prostředí, pečovat o životní
prostředí a dodržovat zásady
správné výživy, dovede získané
poznatky vhodně prezentovat při
závěrečných zkouškách

7

Učební osnova předmětu
6..8 ZAŘÍZENÍ ZÁVODŮ
Ročník 1.
Pojetí předmětu
Cíl předmětu

Charakteristika
učiva

Metody a formy
výuky

Hodnocení žáků

Přínos předmětu
pro
rozvoj
klíčových
kompetencí
a
průřezových

Počet hodin celkem: 32
Cílem předmětu je seznámit žáky s vybavení a provozem společného
stravování, s požadavky na hygienu v gastronomii. Žáci jsou vedeni
k tomu, aby poznali střediska skladovací, výrobní a odbytové.
Seznamují se základními druhy strojů, zařízením technologiemi
používanými v gastronomickém provozu, s jejich funkcemi, bezpečnou
obsluhou a údržbou. Žáci jsou vedeni k vědomé hospodárnosti,
k šetrnému zacházení a k odpovědnosti za svěřené hodnoty.
Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP- Stravovací a
ubytovací služby. Učivo je zaměřeno na charakteristiku skladovacího,
výrobního a odbytového střediska. Je zařazeno učivo o bezpečnosti a
hygienických předpisech ( HACCP), které souvisejí se zpracováním
surovin a jejich uvádění do praxe.
Obsah učiva je provázán s předmětem technologie, odborným
výcvikem , stolničením a zařízením závodů.
Při výuce je používána forma výkladu, práce s učebnicí, vyhledávání
dalších informací na internetu, samostatná a skupinová práce žáků.
Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím
didaktických pomůcek – videa, naučné instruktáže.
Důležité jsou
odborné exkurze – do provozoven společného
stravování, hotelů,
především exkurze do kuchyní, skladů a
odbytových a ubytovacích středisek.
Hodnocení vychází z dílčí klasifikace, sleduje se také aktivita žáka při
výuce. Znalost se ověřuje pomocí krátkých testů, soustavné opakování
na konci hodiny. Na konci tématických celků jsou zařazeny písemné
testy. Žáci jsou hodnoceni kombinací slovního a numerického
hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z klasifikačního řádu OU a PrŠ
Lomená, Brno
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence, personální kompetence, kompetence
k pracovnímu uplatnění – absolventi jsou schopni
Uvědomovat si své přednosti i nedostatky, adaptovat se na pracovní
prostředí a nové požadavky, absolventi by měli mít základní vědomosti
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a dovednosti potřebné pro práci ve stravovacích službách
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí – žáci chápou význam životního prostředí,
jednat hospodárně, odborně, ekonomicky ale také ekologicky.
Občan v demokratické společnosti – cílevědomé úsilí o dobré
znalosti a dovednosti žáka, přijímat odpovědnost za vlastní
rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné dovednosti.
Člověk a svět práce – vyhledávat nové informace ze svého oboru,
aplikovat získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
- rozlišuje a charakterizuje formy
společného
stravování,
jedná
v souladu s předpisy bezpečnosti
práce a požární ochrany, zná
opatření týkající se kritických bodů
v praxi a uplatňuje požadavky na
hygienu
- vysvětlí správný způsob skladování
a ošetřování jednotlivých druhů
potravin
- má ucelený přehled o hlavních
surovinách
- rozlišuje
vybavení
výrobního
střediska z hlediska jeho funkce
- zná organizaci práce ve výrobním
středisku
- zná požadavky na ošetřování a
skladování potravin
- dokáže charakterizovat jejich
využití při tepelném zpracování má
přehled o vhodném a bezpečném
používání nádobí a náčiní
- umí ovládat mycí stroje
- zná požadavky na třídění nádobí a
náčiní
- dodržuje základní pravidla
nakládání s odpady ve výrobním
středisku, umí třídit odpad
- jedná s předpisy bezpečnosti práce
a požární ochrany
- zná organizaci práce a úkoly
pracovníků ve výrobním středisku
- rozlišuje obvyklé vybavení
výrobního střediska z hlediska
funkce
- umí vysvětlit rozdíly mezi jedno a

Rozpis učiva
- Formy společného stravování, střediska
výroby, odbytu a ubytovací
- ostatní prostory, hygienická a sociální
zařízení, bezpečnost a ochrana zdraví
při práci

Počet
hodin

5

- Zařízení
výrobních
středisek
jednoduchá zařízení ve skladovacích,
výrobních a ostatních prostorách –
váhy, pracovní stoly, vozíky
5

- Nádobí a náčiní pro výrobu pokrmů
5
- Zařízení pro hygienu nádobí a nářadí,
zásobníkové a průtokové ohřívače
vody dodržování BOZP
5

- Stroje na mechanické zpracování
potravin Univerzální stroje a přídavná
zařízení

5

- Jedno a víceúčelové strojky stroje na

7
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víceúčelovými strojky
- uplatňuje požadavky na hygienu
v gastronomii – provádí běžnou
sanitaci provozu a nakládá
s odpady dle pravidel

Ročník 2.
Pojetí předmětu
Cíl předmětu

Charakteristika
učiva

Metody a formy
výuky

Hodnocení žáků

Přínos předmětu
pro
rozvoj
klíčových
kompetencí
a
průřezových
témat:
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zpracování těsta stroje na zpracování
masa, mytí a dezinfekce kuchyňských
strojů

Počet hodin celkem: 32
Cílem předmětu je seznámit žáky s vybavení a provozem společného
stravování, zařízením pro tepelné zpracování pokrmů, s modernizací
velkokapacitních kuchyní, zařízením pro uchování pokrmů a nápojů.
Žáci se seznámí s chladicím a mrazicím zařízením s požadavky na
hygienu v gastronomii. Žáci jsou vedeni k tomu, aby poznali střediska
skladovací, výrobní , odbytové a ubytovací Seznamují se základním
vybavení skladů, BOZP ve skladech. Seznamují se s vybavení
odbytového a ubytovacího střediska, s jejich funkcemi, bezpečnou
obsluhou a údržbou. Žáci jsou vedeni k vědomé hospodárnosti,
k šetrnému zacházení a k odpovědnosti za svěřené hodnoty.
Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP- Stravovací a
ubytovací služby. Učivo je zaměřeno na charakteristiku skladovacího,
výrobního, odbytového a ubytovacího střediska. Je zařazeno učivo o
bezpečnosti a hygienických předpisech ( HACCP), které souvisejí se
zpracováním surovin a jejich uvádění do praxe.
Obsah učiva je provázán s předmětem technologie, odborným
výcvikem a stolničením.
Při výuce je používána forma výkladu, práce s učebnicí, vyhledávání
dalších informací na internetu, samostatná a skupinová práce žáků.
Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím
didaktických pomůcek – videa, naučné instruktáže.
Důležité jsou odborné exkurze – do provozoven společného stravování
především exkurze do kuchyní, skladů a odbytových středisek
Hodnocení vychází dílčí klasifikace, sleduje se také aktivita žáka při
výuce. Znalost se ověřuje pomocí krátkých testů, soustavné opakování
na konci hodin. Na konci tématických celků jsou zařazeny písemné
testy. Žáci jsou hodnoceni kombinací slovního a numerického
hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z klasifikačního řádu OU a PrŠ
Lomená, Brno
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence, personální kompetence, kompetence
k pracovnímu uplatnění – absolventi jsou schopni
Uvědomovat si své přednosti i nedostatky, adaptovat se na pracovní
prostředí a nové požadavky, absolventi by měli mít základní vědomosti
a dovednosti potřebné pro práci ve stravovacích službách
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí – žáci chápou význam životního prostředí,
jednat hospodárně, odborně, ekonomicky ale také ekologicky.
Občan v demokratické společnosti – cílevědomé úsilí o dobré
znalosti a dovednosti žáka, přijímat odpovědnost za vlastní
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rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné dovednosti.
Člověk a svět práce – vyhledávat nové informace ze svého oboru,
aplikovat získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Rozpis učiva
- orientuje se ve způsobech
tepelného
zpracování
potravin
- umí obsluhovat tepelné
zařízení
- zná význam, účel a
užitečnost
vykonávané
práce, její finanční, popř.
společenské ohodnocení,
nakládá se surovinami,
energiemi, odpady, vodou
a
jinými
látkami
ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí
- chápe bezpečnost práce
jako součást péče o zdraví
své i spolupracovníků
- zná způsoby chlazení i
mražení, dodržuje záruční
lhůty potravin
- používá technická a
technologická zařízení
v gastronomickém provozu
a dbá na jejich údržbu a
hygienu
- zná způsoby skladování
potravin a nápojů
- dodržuje příslušné právní
předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,
protipožární předpisy a
hygienické předpisy a
zásady
- používá osobní ochranné
pracovní prostředky podle
platných předpisů pro
jednotlivé činnosti
- zná organizaci práce,
úkoly pracovníků
v odbytovém středisku

Počet hodin celkem:
Počet
hodin

- Zařízení pro tepelné zpracování pokrmů druhy
zařízení obsluha zařízení
5
- Zařízení pro uchování pokrmů a nápojů za tepla
vodní lázeň, ohřívací stoly a skříně vliv suchého
a vlhkého tepla na pokrmy, termoporty
dodržování BOZP
5

-

Chladící a mrazící zařízení
druhy chladicích zařízení
druhy mrazících zařízení
hygiena provozu chladicích a mrazicích zařízení

-

Sklady
vybavení skladů
údržba a hygiena skladů
BOZP ve skladech

5

5

- Odbytová střediska
- Požadavky na zařízení odbytových středisek
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- je seznámen s předpisy
související s odbytem
výrobků
- je připraven se
spolupodílet se na
vytváření bezpečného
pracovního prostředí,
zajímá se o vytvoření
kladnému přístupu na
pracovišti
- má základní znalosti
týkající se ubytovacího
střediska, jeho vybavení,
funkce recepce a
poskytované služby pro
hosty
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- Vybavení jednotlivých středisek
- Osvětlovací tělesa, vzduchotechnika,
klimatizace a podlahy

-

Ubytovací střediska
požadavky na zařízení ubytovacích středisek
vybavení a zařízení pokojů, funkce recepce
doplňkový prodej a služby pro hosty

7

Učební osnova předmětu
6..9 STOLNIČENÍ
Ročník 2.
Pojetí předmětu
Cíl předmětu

Počet hodin celkem: 32
Cílem předmětu je seznámit žáky
s požadavky na hygienu
v gastronomií, poskytnout žákům základní znalosti o technice odbytu
výrobků a služeb. Žáci jsou vedeni k profesnímu jednání a vystupování,
svědomité práci a k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce.
Cílem předmětu je také vštípit žákům zásady společenského
vystupování a profesionálního jednání ve stylu s hosty, pracovními
partnery a spolupracovníky. Vybavit žáky důležitými znalostmi a
návyky z oblasti hygieny.
Charakteristika
Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP- Stravovací služby,
učiva
chování pracovníků ve službách. V učivu jsou vysvětleny pojmy
z oblasti stolničení, techniky obsluhy a služeb ve stravovacích
zařízeních. Dodržovat bezpečnost práce jako nedílnou součást
dodržování bezpečnostních předpisů.
Obsah učiva je provázán s předmětem zařízení závodů a odborným
výcvikem .
Metody a formy Při výuce je používána forma výkladu, práce s učebnicí, vyhledávání
výuky
dalších informací na internetu, samostatná a skupinová práce žáků.
Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím
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didaktických pomůcek – videa, naučné instruktáže, odborné knihy a
časopisy.
Důležité jsou odborné exkurze – do provozoven společného stravování
především exkurze do restaurací, hotelů apod.
Hodnocení žáků
Hodnocení vychází z dílčí klasifikace, sleduje se také aktivita žáka při
výuce. Znalost se ověřuje pomocí krátkých testů, soustavné opakování
na konci hodiny. Na konci tématických celků jsou zařazeny písemné
testy. Žáci jsou hodnoceni kombinací slovního a numerického
hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z klasifikačního řádu OU a PrŠ
Brno, Lomená 44.
Přínos předmětu Klíčové kompetence:
pro
rozvoj Komunikativní kompetence, personální kompetence, kompetence
klíčových
k pracovnímu uplatnění – absolventi jsou schopni
kompetencí
a Uvědomovat si své přednosti i nedostatky, adaptovat se na pracovní
průřezových
prostředí a nové požadavky, absolventi by měli mít základní vědomosti
témat:
a dovednosti potřebné pro práci ve stravovacích službách
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí – žáci chápou význam životního prostředí,
jednat hospodárně, odborně, ekonomicky ale také ekologicky.
Občan v demokratické společnosti – cílevědomé úsilí o dobré
znalosti a dovednosti žáka, přijímat odpovědnost za vlastní
rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné dovednosti.
Člověk a svět práce – vyhledávat nové informace ze svého oboru,
aplikovat získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
- rozlišuje pojem stolničení a
stolování
- znají základní pravidla správného
společenského chování a jednání
- používá osobní ochranné pracovní
prostředky podle platných předpisů
pro jednotlivé činnosti
- zná význam, účel a užitečnost
vykonávané práce, její finanční,
popř. společenské ohodnocení,
- rozlišuje malý a velký stolní
inventář
- umí připravit pracoviště před
zahájením provozu
- zná náležitosti jídelního lístku
- zná náležitosti nápojového lístku
- umí techniku jednoduché obsluhy
při různých příležitostech
- zná organizaci práce a úkoly
pracovníků v odbytovém středisku

Rozpis učiva
- Pojem a význam stolničení
- obecné
zásady
a
pravidla
společenského chování
- chování na pracovišti, ve společnosti,
ve styku s hosty a při jídle
- úklid a příprava pracoviště
- Pracovní oblečení a pomůcky
obsluhujících
- malý a velký stolní inventář
- čištění a údržba inventáře
- jídelní lístek,druhy, náležitosti

- Nápojový lístek – náležitosti, sortiment
nápojů
- základní pravidla obsluhy, povinnosti
obsluhujících
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Počet
hodin

5

5

5
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- ovládá techniku jednoduché
obsluhy, vhodně umí používat
inventář podle způsobu obsluhy
- volí vhodné formy odbytu výrobků
a služeb
- zná organizaci práce, úkoly
pracovníků v odbytovém středisku
- je seznámen s předpisy související
s odbytem výrobků
- rozlišuje druhy slavnostních hostin
Vysvětlí úlohu jednotlivce v oblasti
osobního prodeje a stravovacích
služeb
- charakterizuje další druhy
společenských akcí podle způsobu
obsluhy
- je seznámen s možnostmi obsluhy
v jednotlivých dopravních
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- Systém a technika obsluhy
- podávání jídel a nápojů
- slavnostní stolničení

5

- Význam, druhy a účel hostin
- Příprava a prostírání slavnostních
tabulí

7

- Různé způsoby prodeje, obsluhy a
služeb
- obsluha v dopravních prostředcích
5

Učební osnova předmětu
6..10 HOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY
Ročník 1.
Pojetí předmětu
Cíl předmětu

Počet hodin celkem: 32
Cílem předmětu je rozvíjet paměť, upevňovat početní dovednosti a
schopnosti logického myšlení, samostatné usuzování a přesné
vyjadřování, vždy s ohledem na schopnosti žáků. Obecným cílem
vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat
získané vědomosti v různých životních situacích ( v odborné složce
vzdělávání, v osobním životě, budoucím zaměstnání a v dalším
vzdělávání.
Charakteristika
Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP- Matematické
učiva
vzdělávání. V učivu jsou vysvětleny nové pojmy, které úzce navazují
na příklady z praxe. Žáci se naučí pracovat s odbornou literaturou, jako
je práce s recepturami pokrmů, pravidly normování pokrmů z teplých a
studených receptur.
Obsah učiva je provázán s předmětem matematiky, technologie a
odborným výcvikem.
Metody a formy Při výuce je používána forma výkladu, práce s učebnicí, kalkulačkou,
výuky
práce s recepturami, samostatná a skupinová práce žáků. Důraz je
kladen na názornost a srozumitelnost s použitím didaktických
pomůcek.
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Hodnocení žáků

Hodnocení vychází z dílčí klasifikace, sleduje se také aktivita žáka při
výuce. Znalost se ověřuje pomocí krátkých testů, soustavné opakování
na konci hodiny, u žáků je kladen individuální přístup. Na konci
tématických celků jsou zařazeny písemné testy. Žáci jsou hodnoceni
kombinací slovního a numerického hodnocení. Kritéria hodnocení
vychází z klasifikačního řádu OU a PrŠ Brno, Lomená 44.
Přínos předmětu Klíčové kompetence:
pro
rozvoj Komunikativní kompetence, personální kompetence, kompetence
klíčových
k pracovnímu uplatnění – absolventi jsou schopni
kompetencí
a Uvědomovat si své přednosti i nedostatky, adaptovat se na pracovní
průřezových
prostředí a nové požadavky, absolventi by měli mít základní vědomosti
témat:
a dovednosti potřebné pro práci ve stravovacích službách
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí – žáci chápou význam životního prostředí,
jednat hospodárně, odborně, ekonomicky ale také ekologicky.
Občan v demokratické společnosti – cílevědomé úsilí o dobré
znalosti a dovednosti žáka, přijímat odpovědnost za vlastní
rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné dovednosti.
Člověk a svět práce – vyhledávat nové informace ze svého oboru,
aplikovat získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
- získává nové informace, které
navazují na praxi
- upevňuje si dovednosti
v numerickém počítání
- má přehled o nových prostředcích
výpočetní techniky
- umí se orientovat v recepturách
teplých pokrmů
- ovládá
vyhledávání
pokrmů,
převádí jednotky hmotnosti
- umí zaokrouhlovat čísla
- provádí základní potřebné výpočty
- má pozitivní postoj učit se něco
nového
- umí převádět jednotky hmotnosti,
navazuje na výpočty z receptur
teplých pokrmů
- zná jednotky délky a dutých měr
- umí převádět jednotky množství a
času
- má přehled o cizí měně
- umí pracovat s finančními částkami
- zná české bankovky a mince
- umí provádět propočty v cizí měně

Rozpis učiva
- Charakteristika hospodářských výpočtů
- hlavní zásady hospodářských výpočtů
- prostředky
výpočetní
techniky
v hospodářských výpočtech
-

Získávání početní jistoty a hbitosti
základní početní úkony
zaokrouhlování čísel
aritmetický průměr
zmechanizované početní postupy

- Početní výkony s pojmenovanými čísly
- převádění
jednotek
–
jednotky
hmotnosti, délky, dutých měr,
- jednotky množství a času
- cizí měna

-

Peněžní jednotky
peněžní jednotky České republiky
peněžní jednotky jiných států
přepočty ve valutách a devizách
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Počet
hodin

5

5

5

5
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- umí spočítat procento a
procentovou část
- provádí jednoduché úrokování
- provádí výpočet procent pomocí
kalkulátoru
- rozlišuje základní tělesa
- učí povrch a objem krychle, kvádru
a válce
- mzda hrubá, čistá
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-

Procentový počet
základní pojmy
výpočty procentového počtu
výpočet základu
výpočet počtu procent
Objem a hmotnosti těles
výpočet objemu základních těles
výpočet hmotnosti těles
Mzda, daně, odvody na sociální a a
zdravot.. poj.

Ročník 2.
Pojetí předmětu
Cíl předmětu

Charakteristika
učiva

Metody a formy
výuky
Hodnocení žáků

Přínos předmětu
pro
rozvoj
klíčových
kompetencí
a
průřezových
témat:

5

7

Počet hodin celkem: 32
Cílem předmětu je rozvíjet paměť, upevňovat početní dovednosti a
schopnosti logického myšlení, samostatné usuzování a přesné
vyjadřování, vždy s ohledem na schopnosti žáků. Obecným cílem
vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat
získané vědomosti v různých životních situacích ( v odborné složce
vzdělávání, v osobním životě, budoucím zaměstnání a v dalším
vzdělávání.
Učivo je přizpůsobeno mentálním schopnostem žáků. Vychází z potřeb
praxe. Žáci se učí praktickým odborným výpočtům a naučí se je
provádět, zejména přepočty surovinových norem. Umí se orientovat
v recepturách a využívat je při přepočtech.
Obsah učiva je provázán s předmětem technologie, odborným
výcvikem a stolničením.
Při výuce je používána forma výkladu, práce s učebnicí, vyhledávání
dalších informací na internetu, samostatná a skupinová práce žáků.
Důraz je kladen na přesnost, pečlivost a paměť.
Hodnocení vychází dílčí klasifikace, sleduje se také aktivita žáka při
výuce. Znalost se ověřuje pomocí krátkých testů, soustavné opakování
na konci hodiny, u žáků je kladen individuální přístup. Na konci
tématických celků jsou zařazeny písemné testy. Žáci jsou hodnoceni
kombinací slovního a numerického hodnocení. Kritéria hodnocení
vychází z klasifikačního řádu OU a PrŠ Brno, Lomená 44
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence, personální kompetence, kompetence
k pracovnímu uplatnění – absolventi jsou schopni
Uvědomovat si své přednosti i nedostatky, adaptovat se na pracovní
prostředí a nové požadavky, absolventi by měli mít základní vědomosti
a dovednosti potřebné pro práci ve stravovacích službách
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí – žáci chápou význam životního prostředí,
jednat hospodárně, odborně, ekonomicky ale také ekologicky.
Občan v demokratické společnosti – cílevědomé úsilí o dobré
znalosti a dovednosti žáka, přijímat odpovědnost za vlastní
rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné dovednosti.
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Člověk a svět práce – vyhledávat nové informace ze svého oboru,
aplikovat získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
- získává nové informace, které
navazují na praxi
- upevňuje si dovednosti
v numerickém počítání
- má přehled o nových prostředcích
výpočetní techniky
- umí se orientovat v recepturách
teplých pokrmů
- ovládá
vyhledávání
pokrmů,
převádí jednotky hmotnosti
- umí zaokrouhlovat čísla
- provádí základní potřebné výpočty
- má pozitivní postoj učit se něco
nového
- umí převádět jednotky hmotnosti,
navazuje na výpočty z receptur
teplých pokrmů
- zná jednotky délky a dutých měr
- umí převádět jednotky množství a
času
- má přehled o cizí měně
- umí pracovat s finančními částkami
- zná české bankovky a mince
- umí provádět propočty cizí měně
- umí spočítat procento a
procentovou část
- provádí jednoduché úrokování
- provádí výpočet procent pomocí
kalkulátoru
- rozlišuje základní tělesa
- učí povrch a objem krychle, kvádru
a válce

Rozpis učiva
- Přepočty surovinových norem
- práce
s recepturami
teplých
studených pokrmů

Počet
hodin
a
5

- Výpočet energetické hodnoty potravin
- výpočet jedlého podílu
5

- Výpočty výtěžnosti
- výpočet procenta výtěžnosti

5

-

Výpočet ceny pokrmů a nápojů
výpočet ceny potravin
výpočet kalkulační ceny pokrmů
výpočet prodejní ceny pokrmů
Výpočet zásob
normy přirozených ztrát
inventura a inventarizace
vyplňování skladových karet

-

Výpočty mzdy
základní pojmy
výpočet základní mzdy
výpočet hrubé mzdy
výpočet srážky ze mzdy

Učební osnova předmětu
6..11 TECHNOLOGIE
Ročník 1.
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Pojetí předmětu
Cíl předmětu

Charakteristika
učiva

Metody a formy
výuky

Hodnocení žáků

Přínos předmětu
pro
rozvoj
klíčových
kompetencí
a
průřezových
témat:
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Počet hodin celkem:144
Cílem předmětu je zprostředkovat přehled o bezpečnostních a hygienických předpisech (HACCP), které souvisejí se zpracováním surovin.
Seznámit žáky s předběžnou přípravou potravin. Naučit žáky pracovat
s odbornou literaturou a s recepturami pokrmů. Vést žáky k tomu, aby
hospodárně zacházeli s potravinami a získali povědomí o ekologickém
chování.
.
Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP – Stravovací služby a
ubytovací služby.
Učivo je zaměřeno na dodržování hygienických předpisů (HACCP),
bezpečnostních předpisů na pracovišti, předběžnou přípravu potravin.
Žáci se seznámí s technologickými postupy přípravy polévek, omáček,
příloh, bezmasých pokrmů a studené kuchyně.
Obsah učiva je provázán s předmětem technologie, odborným
výcvikem, potraviny a výživa, zařízení závodů a hospodářské výpočty.
Při výuce je používána forma výkladu, práce s učebnicí, vyhledávání
dalších informací na internetu, samostatná a skupinová práce žáků.
Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím
didaktických pomůcek – videa, naučné instruktáže.
Jsou používány další metody jako jsou odborné exkurze, návštěva
pracovišť školní jídelny a potravinářské výstavy. Jako forma výuky je
vedení sešitu OV. Probrané učivo je prohlubováno pomocí frontálního
opakování.
Hodnocení vychází dílčí z klasifikace, sleduje se také aktivita žáka při
výuce. Znalost se ověřuje pomocí krátkých testů, soustavné opakování
na konci hodiny. Na konci tématických celků jsou zařazeny písemné
testy. Žáci jsou hodnoceni kombinací slovního a numerického
hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z klasifikačního řádu OU a PrŠ
Lomená, Brno
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence, personální kompetence, kompetence
k pracovnímu uplatnění – absolventi jsou schopni
Uvědomovat si své přednosti i nedostatky, adaptovat se na pracovní
prostředí a nové požadavky, absolventi by měli mít základní vědomosti
a dovednosti potřebné pro práci ve stravovacích a ubytovacích
službách.
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí – žáci chápou význam životního prostředí,
jednat hospodárně, odborně, ekonomicky ale také ekologicky.
Občan v demokratické společnosti – cílevědomé úsilí o dobré
znalosti a dovednosti žáka, přijímat odpovědnost za vlastní
rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné dovednosti.
Člověk a svět práce – vyhledávat nové informace ze svého oboru,
aplikovat získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání

Rozpis učiva

- uplatňuje požadavky na hygienu
v gastronomii

- Hygiena a bezpečnost práce v provozu
společenského stravování
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Počet
hodin
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- jedná v souladu s předpisy
bezpečnosti práce a požární
ochrany
- vysvětlí účel kritických bodů a jeho
fungování v praxi

se
ve
způsobech úpravy a přípravy -

- orientuje
předběžné
surovin
- ovládá vážení a odměřování
surovin
- orientuje se v Recepturách teplých
pokrmů a zvládne základní
přepočty receptur

- vyjmenuj koření a směsi koření,
které se používá do polévek a
omáček
- vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými
druhy tepelných úprav

- zná technologické postupy přípravy
hnědých a bílých polévek
- vysvětlí rozdíly mezi hnědými a
bílými polévkami
- vysvětlí rozdíly mezi vložkami a
zavářkami do polévek

- zná technologické postupy přípravy
omáček k vařenému hovězímu
masu

- zná technologické postupy
jednotlivých druhů příloh

-

osobní hygiena, pracovní oblečení
hygiena na pracovišti
kritické body (HACCP)
předpisy bezpečnosti práce a požární
ochrany
skladování potravin
Předběžná úprava a příprava surovin
předběžná
příprava
potravin
rostlinného původu
čištění suchým způsobem
čištění mokrým způsobem
lisování, šlehání, tření
naklepávání a mletí masa
vážení surovin
seznámení s Recepturami teplých
pokrmů
Základní tepelné úpravy
Použití koření v kuchyni
koření do polévek, omáček směsi
koření
vaření – ve vodě, vodní lázni, páře
dušení- základy
pečení, zapékání, grilování
smažení – na pánvi, ve fritovacím hrnci
Technologické postupy – polévky
zásmažky
bílé polévky
přesnídávkové polévky
speciální polévky
studené polévky
hnědé polévky – vývar A,B,C
vložky do polévek
zavářky do polévek
Technologické postupy přípravy
omáček
význam a rozdělení základních omáček
omáčky k vařenému hovězímu masu
základní bílé a hnědé omáčky
studené omáčky
Technologické postupy přípravy příloh
z brambor
z mouky
z rýže
z těstovin
ze zeleniny
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- připravuje výrobky studené
kuchyně

- připravuje bezmasé pokrmy
z jednotlivých druhů surovin
- zvládne základní přepočty receptur

Ročník 2.
Pojetí předmětu
Cíl předmětu

Charakteristika
učiva

Metody a formy
výuky

Hodnocení žáků

Přínos předmětu
pro
rozvoj
klíčových
kompetencí
a
průřezových
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-

Studená kuchyně
chlebíčky, chuťovky, obložené mísy,
plněné pečivo
jednoduché saláty
složité saláty
pomazánky
Bezmasé pokrmy
z brambor, ze zeleniny
z těstovin, z mouky
z rýže, z krup
z luštěnin, z hub
ze sýrů, z tvarohu

21

24

Počet hodin celkem: 144
Cílem předmětu je prohlubovat znalosti získané v 1. ročníku.
Poskytnout žákům znalosti, vědomosti a poznatky o přípravě, úpravě
a tepelném zpracování potravin, surovin živočišného původu. Dbát a
dodržovat zásady racionální výživy. Vést žáky k osvojování zásad
přípravy pokrmů a jejich expedici a k hospodárnému využívání
potravin. Zdůrazňovat dodržování hygienických bezpečnostních a
ekologických předpisů, které souvisí se zpracováním surovin.
Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP – Stravovací a
ubytovací služby.
Učivo je zaměřeno na přípravu pokrmů z jatečných a mletých mas.
Žáci se seznámí s předběžnou přípravou ryb, drůbeže, zvěřiny a s
technologickými postupy přípravy z těchto mas.
Obsah učiva je provázán s předmětem technologie, odborným
výcvikem , potraviny a výživa, zařízení závodů., hospodářské výpočty
a stolničením.
Při výuce je používána forma výkladu, práce s učebnicí, vyhledávání
dalších informací na internetu, samostatná a skupinová práce žáků.
Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím
didaktických pomůcek – videa, naučné instruktáže.Pokračovat
v projektu – vedení sešitu v OV. Pro výuku jsou používány nákresy
jednotlivých druhů mas a obrazové materiály. Probrané učivo je
prohlubováno frontálním opakováním.
Důležité jsou odborné exkurze – do provozoven společného stravování
především exkurze do kuchyní, skladů a odbytových středisek
Hodnocení vychází z dílčí klasifikace, sleduje se také aktivita žáka při
výuce. Znalost se ověřuje pomocí krátkých testů, soustavné opakování
na konci hodiny. Na konci tématických celků jsou zařazeny písemné
testy. Žáci jsou hodnoceni kombinací slovního a numerického
hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z klasifikačního řádu OU a PrŠ,
Brno, Lomená 44.
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence, personální kompetence, kompetence
k pracovnímu uplatnění – absolventi jsou schopni
Uvědomovat si své přednosti i nedostatky, adaptovat se na pracovní
prostředí a nové požadavky, absolventi by měli mít základní vědomosti
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a dovednosti potřebné pro práci ve stravovacích službách
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí – žáci chápou význam životního prostředí,
jednat hospodárně, odborně, ekonomicky ale také ekologicky.
Občan v demokratické společnosti – cílevědomé úsilí o dobré
znalosti a dovednosti žáka, přijímat odpovědnost za vlastní
rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné dovednosti.
Člověk a svět práce – vyhledávat nové informace ze svého oboru,
aplikovat získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání

Rozpis učiva

- uplatňuje požadavky na hygienu
v gastronomii
- jedná v souladu s předpisy
bezpečnosti a požární ochrany
- zná kritické body
-

-

-

-

- Hygiena a bezpečnost práce
- osobní hygiena, hygiena na pracovišti
- hygiena
při
přípravě
pokrmů,
nebezpečí nákazy při jejich přípravě,
kritické body
- bezpečnost při práci se strojním,
tepelným a chladícím zařízením
zná technologické postupy přípravy - Technologické
postupy
přípravy
z hovězího masa
jatečného masa
pracuje s normami a recepturami
- hovězí maso
- rozdělení, krájení hovězího masa
- příprava základů
- tepelné úpravy hovězího masa
- vaření, dušení, pečení, úprava
- vnitřností
pracuje s normami a recepturami
- Technologické
postupy
přípravy
telecího masa
- příprava základů
- tepelné úpravy telecího masa vaření,
zadělávání, dušení, pečení, smažení,
úprava vnitřností
zná technologické postupy přípravy - Technologické
postupy
přípravy
z vepřového masa
vepřového masa
- rozdělení a krájení vepřového masa
- příprava základů
- tepelné úpravy vepřového masa
- vaření, dušení, pečení, smažení,
- úprava vnitřností
- uzení masa
pracuje s normami, recepturami a - Technologické
postupy
přípravy
odbornou literaturou
skopové, jehněčí, kůzlečí, králičí maso
- tepelné úpravy
- vaření, dušení, pečení. smažení, úprava
vnitřností
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Počet
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- zná technologické postupy přípravy - Technologické
postupy
přípravy
z mletých mas
mletého masa
- tepelné úpravy mletého masa
- vaření, dušení, pečení, smažení
- pracuje s normami a odbornou
- Technologické postupy přípravy ryb
literaturou
- předběžná příprava ryb
- rozdělení ryb, sladkovodní a mořské
- tepelná úprava ryb
- vaření, dušení, pečení,smažení
- korýši, měkkýši
- zná technologické postupy přípravy - Technologické postupy přípravy
drůbeže
drůbeže
- předběžná příprava drůbeže
- rozdělení drůbeže hrabavá a vodní
- tepelné úpravy drůbeže
- vaření, dušení, pečení, smažení
- pracuje s normami, recepturami a
- Technologické postupy přípravy
odbornou literaturou
zvěřiny
- předběžná příprava zvěřiny
- rozdělení zvěřiny
- tepelná úprava zvěřiny
- dušení, pečení
- pracuje s normami a odbornou
- Technologické postupy přípravy
literaturou
minutky z jatečného masa, ryb, drůbeže
Ročník 3.
Pojetí předmětu
Cíl předmětu

15

10

16

10

8

Počet hodin celkem: 64
Cílem předmětu je poskytnout žákům poznatky a vědomosti o přípravě,
úpravě a tepelném zpracování potravin a surovin při přípravě pokrmů.
Vést žáky k dodržování zásad racionální výživy.
Prohlubovat a doplňovat znalosti v 1. a 2. ročníku např. tepelné úpravy
jatečných mas, ryb, drůbeže a zvěřiny. Vést žáky k upevňování zásad
přípravy pokrmů a jejich expedici a k hospodárnému využívání
potravin. Zdůrazňovat dodržování hygienických, bezpečnostních a
ekologických předpisů, které souvisí se zpracováním surovin.
Charakteristika
Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP – Stravovací a
učiva
ubytovací služby.
Učivo je zaměřeno na přípravu pokrmů zahraničních kuchyní,
polotovarů, moučníků, teplých nápojů a dietních pokrmů.
Obsah učiva je provázán s předmětem technologie, odborným
výcvikem a potraviny a výživa.
Metody a formy Při výuce je používána forma výkladu, práce s učebnicí, vyhledávání
výuky
dalších informací na internetu, samostatná a skupinová práce žáků.
Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím
didaktických pomůcek – videa, naučné instruktáže.
Pokračovat v projektu – vedení sešitu OV. Probrané učivo je
prohlubováno frontálním opakováním.
Hodnocení žáků
Hodnocení vychází z dílčí klasifikace, sleduje se také aktivita žáka při
výuce. Znalost se ověřuje pomocí krátkých testů, soustavné opakování
na konci hodiny. Na konci tématických celků jsou zařazeny písemné
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testy. Žáci jsou hodnoceni kombinací slovního a numerického
hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z klasifikačního řádu OU a PrŠ
Brno, Lomená 44.
Přínos předmětu Klíčové kompetence:
pro
rozvoj Komunikativní kompetence, personální kompetence, kompetence
klíčových
k pracovnímu uplatnění – absolventi jsou schopni
kompetencí
a Uvědomovat si své přednosti i nedostatky, adaptovat se na pracovní
průřezových
prostředí a nové požadavky, absolventi by měli mít základní vědomosti
témat:
a dovednosti potřebné pro práci ve stravovacích službách a ubytovacích
službách.
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí – žáci chápou význam životního prostředí,
jednat hospodárně, odborně, ekonomicky ale také ekologicky.
Občan v demokratické společnosti – cílevědomé úsilí o dobré
znalosti a dovednosti žáka, přijímat odpovědnost za vlastní
rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné dovednosti.
Člověk a svět práce – vyhledávat nové informace ze svého oboru,
aplikovat získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání

Rozpis učiva

- uplatňuje požadavky na hygienu v gastronomii
- jedná
v souladu
s předpisy bezpečnosti práce
- zná kritické body
- orientuje se v Recepturách teplých
pokrmů,
studených
pokrmů,
odborných
knihách,
zvládne
základní přepočty receptur
- dokáže připravit z polotovarů
přílohy, moučníky
- dokáže připravit pokrmy ze
zmrazených surovin
- zpracuje suroviny a polotovary dle
návodu na obalu
- připravuje dané pokrmy z těsta z
Receptur teplých pokrmů
- procvičuje vážení a odměřování
surovin dle gramáže na porce

- dokáže připravit teplé
nealkoholické nápoje

-

Hygiena a bezpečnost práce
osobní hygiena
pravidla BZOP při práci se strojním,
tepelným a chladícím zařízení
hygiena
při
přípravě
pokrmů,
nebezpečí
nákazy při jejich přípravě, kritické
body
Cizí kuchyně
ruská, maďarská, italská, slovenská,
čínská kuchyně
kuchyně ostatních států
Pokrmy z průmyslově opracovaných
surovin
příprava pokrmů z polotovarů
příprava pokrmů ze zmrazených
surovin
příprava pokrmů z konzerv
Moučníky a pokrmy z mouky
z kynutého těsta
z litého těsta
z třeného piškotového těsta
z bramborového těsta
ostatní těsta
Teplé nápoje
rozdělení nápojů
teplé a studené nápoje
nealkoholické nápoje
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Počet
hodin

4
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- alkoholické nápoje
- Dietní pokrmy
- sestavování jídelníčků pro jednotlivé
diety

12

Učební osnova vyučovacího předmětu
6..12 ODBORNÝ VÝCVIK
Cíl předmětu

Charakteristika
učiva

Obecným cílem vyučovacího předmětu je získání vědomostí,
dovedností a návyků týkajících se přípravy běžných pokrmů podle
tradičních receptur, používání a zpracování surovin při přípravě
pokrmů za dodržování osobní i provozní hygieny.Vedení žáka
k aktivnímu přístupu a schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu
práce.
Osvojení hospodárného využívání potravin s ohledem na životní
prostředí.
Získávání základů stolování a obsluhy hostů.
Odborný výcvik vychází z odborných kompetencí obsažených v
RVP. Tento obor vzdělání je realizován 3 roky v denní formě
vzdělávání Učivo je rozděleno do tří ročníků : 1. ročník 15 hodin
týdně, 2. ročník 17,5 hodin týdně, 3. ročník 28 hodin týdně. Je to
souhrn technologických postupů s racionálním využitím výrobních
prostředků k dosažení výchovně vzdělávacího cíle. Žáci provádějí
jednoduché technologické výpočty a základní operace, osvojují si
technologické postupy při výrobě běžných pokrmů a obsluhu
jednoduchých technologických zařízení. Žáci si v průběhu učiva
rozvíjejí manuální zručnost a estetické cítění. Jsou vedeni
k hospodárnému využívání surovin a energetických zdrojů, osvojení
hygienických návyků a dodržování bezpečnostních předpisů při práci
ve stravovacích službách.
Mezipředmětové vztahy:

Pojetí výuky

odborný výcvik probíhá v souladu získávání vědomostí těchto
předmětů:
- zařízení závodů
- technologie
- suroviny a výživa
- matematika
Metody výuky:
- instruktáž je komplexní vyučovací metoda při výuce
senzomotorických dovedností
úvodní
doplňková
závěrečná
- cvičení je záměrně časově rozvržené opakování jednotlivých
úkonů
- vysvětlování je prováděno skupině či individuálně
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-

výklad
vysvětlování
demonstrační metody
názorné ukázky
práce s technickou dokumentací jsou zápisy do sešitů,
technologické výpočty.
- exkurze
Výběr vhodné metody výuky závisí na tématu probíraného učiva.
Formy výuky:
Skupinová výuka probíhá se skupinou max. 7 žáků na pracovišti
Individuální výuka probíhá dle potřeb jednotlivých žáků.
Hodnocení výsledků Základem pro hodnocení je klasifikační řád školy. Vždy musíme brát
ohled na možnosti žáka.
Hodnocení průběžné sleduje získávání schopností dovedností a
návyků daného pracovního úkonu.Pro učitele je to zpětná vazba
jeho práce. Žáci jsou hodnoceni slovně, nebo numericky.
Rozhodující kriteria pro hodnocení:
- osvojení praktických dovedností a návyků
- využití získaných vědomostí v praxi
- aktivita, samostatnost
- odpovědnost
- kvalita práce
- dodržování hygieny a bezpečnosti práce
- hospodárné využití materiálu a energie
Přínos k rozvoji
Komunikativní
kompetencí
- dovednost vyjadřovat se ústně i písemně, číst s porozuměním
text.Vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
osobního projevu a společenského chování.
Personální
- dovednost spolupracovat s druhými lidmi, přijímat zodpovědnost
za vlastní práci
Sociální
- schopnost pracovat v týmu, předcházet osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a rasové diskriminaci.

Průřezová témata

Pracovní uplatnění
- absolventi mají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce .
Umí se přizpůsobit pracovním podmínkám pomocí rekvalifikace
dle nabídky regionu nebo úřadu práce
Člověk a životní prostředí:
- žák si osvojuje základní principy šetrného a odpovědného přístupu
k životnímu prostředí v profesním jednání
- nakládá s provozními odpady v souladu s ekologickými principy
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- osvojuje si zásady zdravého stravování a vědomí odpovědnosti za
své zdraví
Člověk a svět práce :
- žák je veden k osvojení vědomostí, dovedností a pracovních
návyků, potřebných
k uplatnění na trhu práce
- vytváří si odpovědný přístup k dodržování a respektování daných
pravidel
- výuka směřuje k zodpovědnému a pečlivému přístupu k týmové i
samostatné práci
- utváří kultivaci projevu myšlení , k rozvoji jejich úsudku a
rozhodování
- výuka vede k utváření slušného a odpovědného chování žáků
v souladu s morálními zásadami a pravidly společenského chování
bez rasových a jiných předsudků.
Chování pracovníků ve službách
- žák se učí pracovat podle pokynů nadřízeného, dodržovat časový
harmonogram.Je veden ke k slušnému jednání a vystupování vůči
hostům.
- rozvíjí osobnostní předpoklady pro pracovníky ve službách jako je
ochota, hostům slušnost,spolehlivost,poctivost, odpovědnost za
svěřenou práci, pozitivní postoj a vztah k hostům
- osvojuje si schopnosti pracovat v týmu

Předmět: Odborný výcvik
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Rozpis učiva

96

Počet hodin ročně: 480
Počet
hodin
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- charakterizuje požadavky na
hygienu potravinářského provozu
- charakterizuje požadavky na
bezpečnost práce potr. provozu
- uvede příklady rizik potrav.
provozu
- dodržuje ustanovení BOZP a
hygieny
- při práci postupuje v souladu
s ustanovením BOZP
- poskytne první pomoc při úrazu na
pracovišti
- uvede povinnosti pracovníka
v případě úrazu na pracovišti
- uvede únikové cesty na pracovišti
- dodržuje kritické body při
uskladňování surovin a přípravě
pokrmů
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Hygiena a bezpečnost práce
-

osobní hygiena
hygiena na pracovišti
prevence úrazů
základy první pomoci
pravidla BOZP
BOZP při práci se strojním,tepelným a
chladícím zařízením
- požární ochrana
- hygiena při přípravě pokrmů,
nebezpečí nákazy při jejich přípravě,
kritické body

30

Předběžná úprava surovin
- zvládne čištění surovin suchým
způsobem
- zvládne čištění surovin mokrým
způsobem
- popíše způsoby úpravy těchto
surovin
- ovládá vážení a odměřování
surovin
- orientuje se v RTP a zvládne
základní přepočty receptur
- přiřadí správnou technologickou
úpravu k danému pokrmu
- vyjmenuje koření , které patří do
polévek , omáček a směsi koření

- připraví zásmažku
- připraví dané polévky za pomoci
RTP
- dokáže uvézt rozdíly mezi
zavářkami a vložkami do polévek
- ovládá přípravu zavářek
- ručně krájí domácí nudle
- zvládá přípravu vložek do polévek

- čištění suchým způsobem – přebírání,
loupání, škrábání, okrajování,
roztloukání, lisování , šlehání, tření,
naklepávání, mletí
- čištění mokrým způsobem – pod
proudem vody, ponořováním do vody,
máčení, sprchování
- vážení surovin
- odměřování tekutých surovin
- seznámení s RTP – přepočty receptur
Technologické úpravy potravin, použití
koření v kuchyni
- vaření - ve vodě, vodní lázni, páře
- dušení - druhy základů: cibulový,
cibulovo - paprikový, zeleninový
- pečení, zapékání, grilování
- smažení - na pánvi, ve fritovacím
hrnci
- koření - do polévek, omáček, směsi
koření
Příprava polévek
- zásmažky
- bílé polévky – pórková, čočková,
bramborová, frankfurtská
- hnědé polévky – vývar A, B, C
- přesnídávkové polévky – gulášová
- vložky do polévek – celestýnské nudle,
fritátové nudle, smažený hrášek, svítek
97
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- zavářky do polévek – nudle, kapání,
noky, játrové knedlíčky
- normování

- připraví dané omáčky dle receptury
- dokáže posoudit hustotu omáčky
- volí vhodné dochucovací
prostředky
- dokáže připravit vhodné přílohy
z jednotlivých surovin
- zná technologické postupy přípravy
- připravuje pokrmy dle RTP

- připravuje pokrmy dle receptur
studené kuchyně
- používá čerstvé suroviny a vhodně
je kombinuje
- volí vhodné suroviny
- ovládá různé způsoby krájení
- hospodárně nakládá se surovinami
- výrobky esteticky upravuje
- dokáže připravit bezmasá jídla
z jednotlivých surovin
- volí vhodné doplňky podle zásad
racionální výživy
- pracuje s odbornou literaturou
využívá znalosti o potravinách a
výživě při výběru vhodných
surovin

Příprava omáček a příloh
- omáčky k vařenému masu – koprová,
rajčatová, smetanový křen
- přílohy z brambor – vařené, opékané,
bramborová kaše, bramborový salát,
bramborový knedlík
- přílohy z mouky – kynutý knedlík,
noky
- přílohy z rýže – dušená, vařená,
šunková, hrášková
- přílohy z těstovin
- přílohy ze zeleniny – dušené zelí,
dušená kapusta, dušená karotka
Studená kuchyně
- chlebíčky , chuťovky, obložené mísy,
plněné pečivo
- jednoduché saláty – okurkový,
rajčatový, zelný s koprem
- složité saláty – bramborový, vlašský,
pařížský, holandský, vajíčkový
- pomazánky – sýrová, česneková, rybí
Bezmasé pokrmy
- z brambor - brambory zapečené se
sýrem, povidlové taštičky, bramborák
- z těstovin – nudle s mákem, nudlový
nákyp
- z rýže – rýžový nákyp, rýžová kaše,
zeleninové rizoto
- z krup – šoulet
- ze zeleniny – vařený květák, smažený
květák, lečo s vejci
- z hub – smažené žampiony
- ze sýrů – smažený sýr, sýrová jehla
- z tvarohu – tvarohové knedlíky,
tvarohová žemlovka, tvarohový nákyp
- z vajec – vaječná omeleta, selská
omeleta
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- získává přehled o nových,
technologiích, metodách,
pracovních postupech
- rozšiřuje své předpoklady na
uplatnění na trhu práce
Předmět: Odborný výcvik
Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání
- charakterizuje požadavky na
hygienu potravinářského provozu
- charakterizuje požadavky na
bezpečnost práce potr. provozu
- uvede příklady rizik potrav.
provozu
- dodržuje ustanovení BOZP a
hygieny
- při práci postupuje v souladu
s ustanovením BOZP
- uvede únikové cesty na pracovišti
- dodržuje kritické body při
uskladňování surovin a přípravě
pokrmů
- zná požadavky na ošetřování a
skladování masa
- seznamuje se s technologickými
postupy při přípravě jednotlivých
druhů pokrmů
- procvičování přípravy závitků,
špikování, krájení, naklepávání
- využívá znalosti o potravinách a
výživě při výběru vhodných
surovin
- volí vhodnou přílohu, dohotovuje a
esteticky upravuje, expeduje hotové
výrobky
- orientuje se v RTP a zvládne
základní přepočty receptur
- seznamuje se s technologickými
postupy při přípravě jednotlivých
druhů pokrmů
- využívá znalosti o potravinách a
výživě při výběru vhodných
surovin
- volí vhodnou přílohu, dohotovuje a
esteticky upravuje, expeduje hotové
výrobky
- orientuje se v RTP a zvládne
základní přepočty receptur
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Exkurze a kurzy
- exkurze
- kurzy – míšené nealkoholické nápoje

12

Počet hodin ročně: 560
Počet
hodin
Hygiena a bezpečnost práce
Rozpis učiva

-

osobní hygiena
hygiena na pracovišti
prevence úrazů
pravidla BOZP
BOZP při práci se strojním,tepelným a
chladícím zařízením
- hygiena při přípravě pokrmů,
nebezpečí nákazy při jejich přípravě,
kritické body

- Hovězí maso
- rozdělení a krájení hovězího masa
- příprava základů – cibulový, cibulo paprikový, zeleninový
- příprava hovězího masa dušením
o španělský ptáček
o mexický guláš
o hovězí guláš
- příprava hovězího masa pečením
o svíčková na smetaně
o hovězí pečeně znojemská
- příprava hovězích vnitřností
o hovězí játra na slanině

35

84

- Vepřové maso
- rozdělení a krájení vepřového masa
- příprava základů – cibulový, cibulopaprikový, zeleninový
- příprava vepřového masa dušením
o vepřový guláš
o segedínský guláš
o vepřové žebírko dušené na
kmíně
o svíčková na smetaně
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-

- dodržuje zásady BOZP při
manipulaci se stroji a zařízením
- připravuje dané pokrmy za pomoci
RTP
- rozlišuje mletá masa jednodruhová
a vícedruhová
- procvičuje jednotlivé technologické
úpravy
- procvičování vážení – dodržování
gramáží jednotlivých porcí

-

příprava vepřového masa pečením
o moravský vrabec
o záhorácký závitek
- uzené vepřové maso
o šunkové flíčky zapečené
o bramborové knedlíky
s uzeným masem
- vepřové vnitřnosti
o vepřová játra dušená na
cibulce
Mletá masa, ryby, drůbež

- mletá masa vařená – játrové knedlíčky
- mletá masa dušená – paprikový plněný
lusk
- mletá masa pečená – sekaná pečeně,
čevapčiči
- ryby sladkovodní – kapr smažený
- ryby mořské – rybí filé pečené na
másle
- příprava drůbeže
o dušením - kuře na paprice
o pečením – kuře pečené
o smažením – kuřecí prsíčka
smažená
ovládá rozdělení a přípravu polévek Praktické procvičování získaných
dovedností z 1.ročníku
dokáže připravit jednotlivé druhy
příloh a omáček
Příprava polévek
procvičuje manuální zručnost při
přípravě obložených chlebíčků
- zásmažky
dokáže připravit vhodné přílohy
- bílé polévky hnědé polévky – vývar A,
z jednotlivých surovin
B, C
zná technologické postupy přípravy
- přesnídávkové polévky
připravuje pokrmy dle RTP
- vložky do polévek zavářky do polévek
- normování
Příprava omáček a příloh
-

omáčky k vařenému masu
přílohy z brambor
přílohy z mouky
přílohy z rýže
přílohy z těstovin
přílohy ze zeleniny

Studená kuchyně
- chlebíčky , chuťovky, obložené mísy,
plněné pečivo
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- jednoduché saláty
- složité saláty
- pomazánky
Bezmasé pokrmy
- získává přehled o nových,
technologiích, metodách,
pracovních postupech
- rozšiřuje své předpoklady na
uplatnění na trhu práce
Předmět: Odborný výcvik
Ročník: 3.
Výsledky vzdělávání
- charakterizuje požadavky na
hygienu potravinářského provozu
- charakterizuje požadavky na
bezpečnost práce potr. provozu
- uvede příklady rizik potrav.
provozu
- dodržuje ustanovení BOZP a
hygieny
- při práci postupuje v souladu
s ustanovením BOZP
- uvede únikové cesty na pracovišti
- dodržuje kritické body při
uskladňování surovin a přípravě
pokrmů
- zná požadavky na ošetřování a
skladování masa
- seznamuje se s technologickými
postupy při přípravě jednotlivých
druhů pokrmů
- procvičování špikování, krájení a
naklepávání masa
- využívá znalosti o potravinách a
výživě při výběru vhodných
surovin

z brambor
z těstovin
z rýže
z krup
ze zeleniny
z hub
ze sýrů
z tvarohu
z vajec

Exkurze a kurzy
- exkurze
- kurzy – Italské dezerty

12

Počet hodin ročně: 896
Rozpis učiva
Počet
hodin
Hygiena a bezpečnost práce
-

osobní hygiena
hygiena na pracovišti
prevence úrazů
pravidla BOZP
BOZP při práci se strojním,tepelným a
chladícím zařízením
- hygiena při přípravě pokrmů,
nebezpečí nákazy při jejich přípravě,
kritické body

35

Cizí kuchyně
- ruská kuchyně
o ruský boršč
o ruská hovězí pečeně
- maďarská kuchyně
o segedínský guláš
o maďarský guláš
- italská kuchyně
o boloňské špagety
101
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o pizza
- volí vhodnou přílohu, dohotovuje a
o italská polévka
esteticky upravuje, expeduje hotové
výrobky
- slovenská kuchyně
o brynzové halušky
- orientuje se v RTP a zvládne
o bratislavská vepřová plec
základní přepočty receptur
- čínská kuchyně
o vepřové maso kung-pao
- kuchyně ostatních států
o langoše
o čevapčiči
o francouzské brambory
o holandský řízek
o hamburská vepřová kýta
Pokrmy
z
průmyslově
opracovaných
- seznamuje se s technologickými
surovin
postupy při přípravě jednotlivých
druhů pokrmů
- příprava pokrmů z polotovarů
- využívá znalosti o potravinách a
o bramborové knedlíky
výživě při výběru vhodných
o škubánky s mákem
surovin
o bramborová kaše instantní
- volí vhodnou přílohu, dohotovuje a
esteticky upravuje, expeduje hotové - příprava pokrmů ze zmrazených
surovin
výrobky
o smažené hranolky
- orientuje se v RTP a zvládne
o smažené krokety
základní přepočty receptur
o dušený špenát
- likviduje odpady potravinářské
o dušená kapusta
výroby v souladu s ekologickými
o rybí prsty
principy
o rybí filé
- zpracuje suroviny a polotovary na
- příprava pokrmů z konzerv
hotové potravinářské výrobky dle
o lečo
návodu na obalech
o sterilované zelí
o fazolové lusky na smetaně
o hrášek s karotkou dušený
na másle
o fazolový guláš
Moučníky a moučné pokrmy
- dodržuje zásady BOZP při
manipulaci se stroji a zařízením
- připravuje dané pokrmy za pomoci - z kynutého těsta
o kynuté knedlíky s povidlím
RTP
o smažené bavorské
- rozlišuje mletá masa jednodruhová
vdolečky
a vícedruhová
o
domácí buchty plněné
- procvičuje jednotlivé technologické
o
hanácké koláče
úpravy
o táč s ovocem
- procvičování vážení – dodržování
o závin s jablky
gramáží jednotlivých porcí
- litá těsta
o palačinky se zavařeninou
o lívanečky
- třená těsta
o třešňová bublanina
- z bramborového těsta
102
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o bramborové šišky s mákem
o povidlové taštičky
z bramborového těsta
o švestkové knedlíky z
bramborového těsta

- ovládá rozdělení a přípravu polévek
- dokáže připravit jednotlivé druhy
příloh a omáček
- procvičuje manuální zručnost při
přípravě obložených chlebíčků
- dokáže připravit vhodné přílohy
z jednotlivých surovin
- zná technologické postupy přípravy
- připravuje pokrmy dle RTP

Praktické procvičování získaných
dovedností z 1. a 2. ročníku
Příprava polévek
- zásmažky
- bílé polévky hnědé polévky – vývar A,
B, C
- přesnídávkové polévky
- vložky do polévek zavářky do polévek
- normování
Příprava omáček a příloh
-

omáčky k vařenému masu
přílohy z brambor
přílohy z mouky
přílohy z rýže
přílohy z těstovin
přílohy ze zeleniny

Studená kuchyně
- chlebíčky , chuťovky, obložené mísy,
plněné pečivo
- jednoduché saláty
- složité saláty
- pomazánky
Bezmasé pokrmy
-

z brambor
z těstovin
z rýže
z krup
ze zeleniny
z hub
ze sýrů
z tvarohu
z vajec

Hovězí maso
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- rozdělení a krájení hovězího masa
- příprava základů příprava hovězího
masa dušením
- příprava hovězího masa pečením
- příprava hovězích vnitřností
Vepřové maso
- rozdělení a krájení vepřového masa
- příprava základů příprava vepřového
masa dušením
- příprava vepřového masa pečením
- uzené vepřové maso
- vepřové vnitřnosti
Mletá masa, ryby, drůbež
-

- aplikuje zásady a návyky bezpečné
a zdraví neohrožující pracovní
činnosti
- má osvojeny stanovené normy
a předpisy
- dodržuje kvalitu výrobků, gramáže
a porce
- uplatňuje požadavky na hygienu
v gastronomii
- dohotovuje, esteticky upravuje
a expeduje hotové výrobky

mletá masa vařená mletá masa dušená
mletá masa pečená
ryby sladkovodní
ryby mořské
příprava drůbeže
o dušením
o pečením
o smažením
Příprava k závěrečným zkouškám
- Procvičování získaných dovedností,
znalostí a manuální zručnosti
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7. Popis materiálního a personálního zajištění výuky v daném ŠVP
Název a adresa školy: Odborné učiliště a Praktická škola, Brno Lomená 44
Název ŠVP:
Stravovací a ubytovací služby
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Délka vzdělání
Forma vzdělávání
Stupeň vzdělání
Platnost
Jméno ředitele:
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65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
3 roky
denní studium
střední vzdělání s výučním listem
od 1.9.2010 počínaje prvním ročníkem
Ing. Ladislav Hochman

uvedená charakteristika dokumentuje, že naše škola je připravena na výuku v daném oboru
vzdělávání a připraveném vzdělávacím programu. Má důležitou vypovídající funkci pro
zřizovatele a školské orgány.
Při zpracování se opíráme o obecné požadavky uvedené v RVP.
Realizovaná výuka v jednotlivých oblastech vzdělávání – teoretickém vyučování i praktickém
vyučování bude probíhat podle učebních osnov.
Výuka je doplněna učebními pomůckami a jinými didaktickými prostředky včetně učebnic a
učebních textů. Škola bude využívat výukové prostory a prostředky jiných subjektů, jedná se
především o zajištění praxe ve smluvních organizacích.
Teoretická výuka je zajištěna požadovanými kvalifikovanými učiteli. Učebny jsou vybavené
víceúčelovým, estetickým a funkčním zařízením. Učebny pro výuku informačních a
komunikačních technologií, případně odborných předmětů, cvičná kuchyňka odpovídá
potřebám a realizaci praktických činností v daném oboru vzdělání, realizaci cílů a obsahu
vzdělávání stanovených příslušným RVP, popř. dalších plánovaných ve ŠVP, a v kapacitě
odpovídající požadavkům BOZP. Pro tělovýchovné aktivity máme celkem dobře vybavenou
tělocvičnu, podlaha odpovídá bezpečným povrchem. Je zde odpovídající nářadí a náčiní.
V areálu školy se nachází malé hřiště, které umožňuje provádět atletické disciplíny a kondiční
přípravu. V prvním ročníku je zařazen výběrový letní kurz, který umožňuje turistiku, běh a
jiné sportovní aktivity.
Učitelé teorie a praxe mají k dispozici nezbytné kabinety, které jsou důležité pro přípravu na
výuku a odpočinek. Učitelé a žáci mají možnost se v areálu stravovat. K doplnění informací a
vzdělávání žáků i učitelů slouží školní knihovna, didaktická a výpočetní technika. Žáci mají
možnost se vzdělávat v nepovinném předmětu – Německý jazyk. Na škole pracuje psycholog
a speciální pedagog. Tito pracovníci ve své podstatě mají nezaměnitelnou roli, prakticky
všichni žáci v tomto zařízení patří do okruhu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami –
jsou tedy přinejmenším potenciálně výukově, výchovně či z hlediska sociální patologie
problémoví. Přítomnost těchto odborníků přináší možnost poskytnou okamžitě ( v případě
krizové intervence) či horizontu několika hodin, či pár dnů odbornou pomoc.
Pedagogická způsobilost pracovníků je na dobré úrovni. Téměř všichni učitelé absolvovali
studium speciální pedagogiky, mnozí toto studium začali studovat.
Doplnění potřebné kvalifikace je v zájmu školy i pedagogů. K dalšímu odbornému rozvoji
využívají učitelé semináře zaměřené na rozvoj pedagogické dovednosti. Odborné znalosti si
převážně doplňují samostudiem.
Na škole nechybí také kvalifikovaný výchovný poradce, který řeší a vyvozuje důsledky
problémových žáků a sjednává schůzky s rodiči.
Odborný výcvik probíhá na vlastním pracovišti – školní jídelně a dalších smluvních
pracovištích, která jsou dobře vybavena na mechanické a tepelné zpracování potravin,
chladicími a mrazicími zařízeními. Ve cvičné kuchyňce probírají žáci témata, která nelze
provádět v provozu – nácvik studené kuchyně, moučníků , minutek a příprava na odbornou
soutěž.
Organizace teoretického i praktického vyučování je řešena tak, aby žáci měli potřebné
přestávky na oddych a na oběd.
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Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve vzdělávacím procesu z platných
právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( zákonů,
nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a norem. S požadavky těchto předpisů jsou
žáci seznamováni vždy na začátku roku a s BOZP každý měsíc. Žáci proškolení stvrzují svým
podpisem. Je také podrobně stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky při teoretickém i
praktickém vyučování. Při zajištění odborného výcviku na smluvních pracovištích je
problematika BOZP smluvně ošetřena.
Ve škole se vzdělávají žáci z Jihomoravského kraje ale i z jiných krajů. Pro žáky, kteří
nemohou denně dojíždět na vyučování, je k dispozici Domov mládeže a internát. Zde mají
žáci zajištěné celodenní stravování, jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích. Ve volném
čase mohou navštěvovat různé kroužky, malou posilovnu, počítačovou a společenskou
místnost. Podle zájmu se žáci mohou zúčastňovat divadelních a filmových představení.
Na naší škole je kladen důraz především na individuálním přístupu k žákům a jsou zde
vytvořeny podmínky podporující zdraví ve smyslu národního programu Zdraví pro 21. století.
Celoživotní učení se stále více stává nedílnou součástí způsobu života člověka. Systém
celoživotního učení, který se postupně začíná vytvářet a realizovat, umožní plynulé přechody,
kooperaci a popřípadě i překrývání mezi oblastmi zahrnujícími vzdělávání, zaměstnání, resp.
podnikání, mezi formálním i neformálním učením.
Koncepce rámcových vzdělávacích programů ve stávající podobě je zaměřena především na
děti a mladistvé, a to zejména z hlediska obecných cílů vzdělávání. Denní forma studia je pro
dospělé přitom vhodná pouze výjimečně. Dospělí musí pro své vzdělávání využívat jiné
možnosti a formy vzdělávání – večerní, dálkové, individuální a formy spojené s možnostmi
informačních a komunikačních technologií ( např. distanční vzdělávání). Právě informační a
komunikační technologie mohou sehrát ve vzdělávání dospělých významnou roli. Vzdělávání
dospělých na naší škole se zatím nebude realizovat.

8. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci daného
ŠVP
Název a adresa školy: Odborné učiliště a Praktická škola, Brno Lomená 44
Název ŠVP:
Stravovací a ubytovací služby
Kód a název RVP
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Délka vzdělávání
3 roky
Forma vzdělávání
denní studium
Stupeň vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Platnost
od 1.9.2010 počínaje prvním ročníkem
Učební kapacita školy pokrývá potřeby regionu. Po absolvování studia nacházejí zaměstnání
v Brně a blízkém okolí. Škola je členem profesní organizace – Asociace kuchařů a cukrářů,
podílí se na organizování odborných soutěží, seminářů a vzdělávacích akcí. Škola
spolupracuje s profesními firmami při zajišťování praxí a exkurzí žáků v jejich provozech,
nabídkou surovin, účastí učitelů na odborných seminářích firem, z nichž některé školu
sponzorují finančně i materiálně. Pořádáme společenské akce, při kterých si žáci prakticky
vyzkoušejí nové bio potraviny a výrobky zdravé výživy. Tradicí se stal Den Země, kde žáci
poznávají bio výrobky. Italská lektorka pořádá seminář kávy, dezertů, kterého se účastní
učitelé a žáci. Ve škole probíhají kuchařské soutěže ve zručnosti, fantazii a rychlosti.
Každoročně naše škola pořádá vánoční výstavku pro veřejnost , jde o výrobky žáků, kde se
předvádějí
jednotlivé obory a ročníky. Výstavka bývá spojená s ochutnávkou.
Spolupracujeme s 15 školními jídelnami, hypermarketem Globus, pekárnami, Brněnskými
veletrhy, cukrárnami, a jednou restaurací.
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Spolupracujeme průběžně, máme zpětnou vazbu o provázanosti teorie a odborné praxe.
Sociální partner aktivně vstupuje do hodnocení odborné části ŠVP. Přímo se podílí na
organizaci a realizaci závěrečných zkoušek, zde vystupuje jako odborník z praxe.
Spolupráce a trvalá výměna informací s partnery přispívá ke zkvalitnění vzdělávání.
Do ŠVP jsme zařadili po konzultaci se sociálním partnerem témata, která reagují na
požadavky provozu. To znamená, aby se žáci uměli orientovat v novinkách, znali
nejvýznamnější firmy, jejich nabídky a zaměření. Znali nové technologie a používané
suroviny a uměli s nimi pracovat a zavádět je do výroby.
Škola se snaží navazovat spolupráci se sociálními partnery v regionu ( odborníci na přípravu
různých etnických kuchyní) Spolupracujeme s IQ Roma servis, kde nás rómští aktivisté
seznamují s jejich kuchyní.
Přínos spolupráce se všemi partnery školy je pro kvalitu vzdělávání naprosto zásadní.
Spolupráce je průběžně monitorována v pololetních intervalech ( autoevaluace ředitele –
zřizovatel, výroční zpráva školy).
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Příloha

NĚMECKÝ JAZYK
Cíl předmětu

Charakteristika
učiva

Cílem výuky nepovinného předmětu Německý jazyk je vybavit žáka
komunikačními dovednostmi, které mu umožní dorozumívat se v rámci
běžné konverzace v osobní i pracovní oblasti.
Žák se dále naučí pracovat se slovníkem a dokáže v něm vyhledávat
potřebné informace. S jeho pomocí zpracuje jednodušší cizojazyčný
text.
Komunikuje ústní i písemnou formou v běžných situacích: požádá o
pomoc, představí se, zeptá se na cestu, omluví se, domluví se v
restauraci, na poště, v bance. Vytvoří souvislý jednodušší text na
zadané téma.
Na základě získaných poznatků o vybraných německy mluvících
zemích jsou žáci vedeni k prohlubování vlastní národní identity i
národních tradic a zvyků těchto zemí.
Obsahové vymezení předmětu:
V tomto předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Další cizí
jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace. Vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a
jazyková komunikace RVP - vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Výuka je zaměřena na rozvoj a postupné rozšiřování všech jazykových
dovedností. Při stanovení jednotlivých výstupů a jejich dílčích úrovní
se vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Žák získává základní znalosti a dovednosti (základy gramatiky,
konverzační témata, např. rodina, seznamování, volný čas, sport,
kultura) nebo navazuje na znalosti a dovednosti získané na základní
škole.
Dále získává nebo si procvičuje běžnou konverzaci v situacích reálného
života
( v restauraci, při seznamování či telefonování).
Získává i odbornou slovní zásobu v návaznosti na odborné předměty na
praxi či v dílnách. Seznámí se s důležitostí základní odborné
terminologie a jejím přímým využitím pro praxi.
Výuka směřuje ke zvládnutí základních jazykových prostředků
(výslovnost, slovní zásoba, gramatika, pravopis) a řečových dovedností
(poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, konverzace, psaní a
jednoduchý překlad). Je zaměřena na komunikaci v nejrůznějších
situacích každodenního osobního, veřejného i pracovního života
(osobní údaje, životopis, bydlení, volný čas, zábava, stravování,
nakupování, vzdělávání, práce, zaměstnání, Česká republika, německy
mluvící země).
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Základními metodami výuky jsou:
- metoda slovní – dialogická
- metoda slovní – monologická
- metoda sdělovací
- samostatné práce žáků
- metoda deduktivní a srovnávací (při výuce gramatiky)
- aktivizující didaktické metody – hraní rolí, skupinová práce, párové
rozhovory, samostatné vystoupení žáků
- didaktické hry a internet
Časové vymezení předmětu:
Německý jazyk je ve formě nepovinného předmětu zařazen do výuky
od prvního do druhého ročníku jako první cizí jazyk s časovou dotací
0,5 hodiny týdně, vyčleněné nad rámec celkové disponibilní časové
dotace. V obou ročnících, vždy s ročníkovou návazností, figurují
současně tzv. „začátečníci“ (skupina A) i tzv. „mírně pokročilí“
(skupina B).
Organizační vymezení předmětu:
Žáci se dělí na dvě skupiny podle výuky v teorii, přičemž absolvují
výuku vždy v týdnu, kdy mají teoretické vyučování. Pracují tedy 1
hodinu za čtrnáct dní nebo také 0,5 hodiny týdně v učebně německého
jazyka. Mají také přístup k internetu a učí se práci s cizojazyčným
slovníkem. Vedle frontální a individuální formy práce se využívá
skupinové formy výuky, rozhovorů a scének.
Výsledky vzdělávání v oblasti 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 probíhá ve vyhrazené učebně jazykového vzdělávání.
Konverzace se běžně zaměřuje na základní slovní zásobu, popř.
v dalším ročníku na její rozšíření, dále na získávání
odborných výrazů v oboru studovaném žákem, jednoduchou a
srozumitelnou komunikaci
v situacích běžného života a její důkladné procvičení.
Gramatická oblast je rozdělena do dvou ročníků v návaznosti na
konverzační témata. Při výuce se používají učebnice dle výběru
vyučujícího a cizojazyčné časopisy, odborné texty
a návody. Výuka vede žáky k využití německého jazyka v praxi, např.
pomocí názorných
a situačních metod.
Kritéria hodnocení žáků
Žáci jsou hodnoceni v komplexním rozvoji všech čtyř řečových
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dovedností. Základem hodnocení je osvojení slovní zásoby, její rozsah
a praktické využití, schopnost komunikace,
porozumění mluvenému a psanému textu a orientace v něm.
Přihlíží se k aktivitě žáků v hodinách a jejich tvůrčímu zapojení v rámci
plnění skupinových i samostatných úkolů. Způsob hodnocení je
známkování. Získané vědomostní znalosti se
prověřují v testu, v ústním zkoušení i v jazykových situačních hrách
(rozhovory, scénky).
Podklady pro hodnocení:
- ústní projev
- písemný projev
- samostatné práce
- skupinové práce
- domácí práce
Hodnotí se komplexní řečové dovednosti, zvuková stránka jazyka,
lexikální rozsah, správná aplikace probraných gramatických pravidel,
mluvnická pohotovost, srozumitelnost
a plynulost. Žáci s SPU jsou hodnoceni s ohledem na jejich potřeby.
Žáci jsou vedeni i k vlastnímu sebehodnocení.
Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a
aplikaci průřezových témat
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Předmět se podílí především na rozvoji těchto klíčových kompetencí:
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence
Žák:
- má schopnost porozumět jednoduchému cizojazyčnému projevu a
jednoduchému odbornému textu
- je veden učitelem k efektivnímu využití všech dostupných
prostředků komunikace, čímž je rozvíjena jeho schopnost
prezentovat své poznatky, názory a myšlenky před kolektivem
- je veden učitelem ke schopnosti zapojit se do diskuze a pomoci
k dosažení vzájemného jazykového porozumění
- je veden učitelem k práci se slovníkem, s přiměřeně náročnými texty
a s německými časopisy pro studenty
- je schopen vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační
situaci v různých životních i pracovních situacích v projevech
mluvených i psaných
- srozumitelně formuluje své myšlenky v cizím jazyce
- vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a
chování
- rozvíjí svou schopnost prezentovat názory a myšlenky (prezentace
před kolektivem) a schopnost zapojit se do diskuse
- dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci
v cizím jazyce vzhledem k základnímu pracovnímu uplatnění
Kompetence k učení
Žák:
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- ovládá různé techniky učení
- rozvíjí pod vedením učitele svou schopnost postupně si osvojovat
vhodné metody učení a plánovat si vlastní studium
- je schopen se efektivně učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a
stanovovat potřeby a cíle svého dalšího jazykového i nejazykového
vzdělávání
- učí se pod vedením učitele a samostatně vyhledává potřebné
informace
- učí se pracovat s chybou
- sleduje svůj rozvoj a hodnocení testovými metodami
- rozvíjí vlastní sebehodnocení
- zpracovává samostatně tvořivé úkoly s použitím německého jazyka
tak, jak jsou uvedeny ve studijních materiálech a v učebnici
- uplatňuje různé způsoby práce s textem
- poslouchá s porozuměním jednoduché mluvené projevy v cizím
jazyce a dělá si poznámky
Kompetence k řešení problémů
Žák:
- absolvuje samostatné praktické tvořivé úkoly a zažívá problémové
situace s použitím německého jazyka, vytvářené učitelem, a učí se je
řešit tím způsobem, že v nich převezme roli aktéra
- učí se práci se slovníkem, s přiměřeně náročnými texty a
s německými časopisy pro studenty
Kompetence sociální a personální
Žák:
- přijímá a odpovědně plní jemu zadané úkoly
- přispívá k tvorbě kvalitních a vstřícných mezilidských vztahů
- stanovuje si cíle a priority ve svém životě podle svých osobních
schopností a dovedností
- dokáže se díky svým jazykovým znalostem a dovednostem
zorientovat snáze a rychleji na trhu práce
- využívá získaných jazykových znalostí a dovedností praktickým
způsobem na trhu práce
- naučí se efektivně se učit a uplatňovat zásady duševní hygieny
- učí se spolupráci s druhými prostřednictvím řešení společných úkolů
- vnímá skupinovou práci, zařazenou učitelem do hodin, pro posílení
žákovy potřeby spolupracovat s druhými při řešení úkolů,
stanovování a dosahování společných cílů a pro posílení vlastní
sebedůvěry
- zažívá témata skupinové práce vytyčovaná učitelem tak, že se sám
na nich učí přizpůsobovat se měnícím se podmínkám s možnou
měrou samostatnosti je i částečně ovlivňovat, dále na nich rozvíjí
vlastní úsudek, zodpovědnost i toleranci k druhým
Kompetence občanské a kulturního povědomí
Žák:
- učí se vyjadřovat své myšlenky a názory
- vnímá, že učitel zadává ústní i písemné úkoly, které ho vedou
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k formulování a obhajování vlastních postojů i ke sledování dění v
kolektivu a ve společnosti i ke snaze pomoci danou situaci zlepšit či
pomoci řešit
- uznává tradice a hodnoty svého vlastního národa
- získává zeměpisné znalosti německy mluvících zemí a získává
informace o jejich kulturních hodnotách
- poznává a plně respektuje veškeré tradice a hodnoty německy
mluvících zemí
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikavosti
Žák:
- je veden k využití jazykových znalostí při orientaci v jednodušším
odborném textu a tím i k získání důležitých informací nezbytných
pro praxi
- je veden učitelem k poznání a cílevědomému rozvíjení jeho
osobních předpokladů a dílčích perspektiv a možností
- je podporován učitelem k projevování své vlastní iniciativy a
tvořivosti a motivován k dosahování úspěchu i k důležité přípravě
na zvládnutí nejrůznějších rizik spojených s jeho případnými
aktivitami
- zdokonaluje se ve schopnosti nalézat optimální postup přípravy na
vyučovací hodiny a k plnění zadaných úkolů
- je veden učitelem k používání vhodných pomůcek, vybavení a
postupům pro vlastní efektivní studium a je jím motivován k
vytváření důležitých pravidelných studijních návyků

Realizace
průřezových témat
v předmětu

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních
technologií
Žák:
- dokáže pracovat s osobním počítačem
- využívá cizojazyčný slovník pro překlad jednoduchého odborného
textu
Předmětem prolínají veškerá průřezová témata. Vzdělávání v cizím
jazyce, potažmo v Německém jazyce, je významnou součástí ucelené
přípravy žáků na aktivní život v naší multikulturní společnosti u nás i
ve světě.
Vede žáky k osvojení takových praktických řečových dovedností,
kterých v ní mohou bezesporu plně využít. Připravuje je ke vzájemné
cizojazyčné komunikaci, včetně přístupu k důležitým informačním
zdrojům. Rozšiřuje jejich znalosti o světě, učí je obstát v osobním
i pracovním životě, ale počítá i s možností uplatnit se na trhu práce
v zahraničí.
Učí je také vnímavosti a toleranci k druhým lidem a odlišným
kulturám. V úzké spolupráci s ostatními předměty tak vede
k ucelenému a plně všestrannému rozvoji osobnosti žáka.
V předmětu se realizují a prolínají tématické okruhy těchto
průřezových témat:
OSV Osobnostní a sociální výchova
VEG Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MKV Multikulturní výchova
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ENV Enviromentální výchova
MDV Mediální výchova

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova
Žák by měl:
- být schopen přijímat a odpovědně plnit jemu zadané úkoly
- přispívat k tvorbě kvalitních a vstřícných mezilidských vztahů
- stanovovat si cíle a priority ve svém životě podle svých osobních
schopností a dovedností
- dokázat své dosažené jazykové znalosti a dovednosti využít
praktickým způsobem na trhu práce s perspektivou dobré a snadné
orientace v něm
- být schopen se efektivně učit a uplatňovat zásady duševní hygieny
- spolupracovat s druhými prostřednictvím řešení společných úkolů
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Žák by měl:
- uznávat tradice a hodnoty svého vlastního národa
- znát zeměpisné znalosti německy mluvících zemí a mít přehled o
jejich kulturních hodnotách
- plně respektovat veškeré tradice a hodnoty německy mluvících zemí
Občan v demokratické společnosti
Žák by měl:
- být schopen se přiměřeně vyjadřovat (ústně i písemně), formulovat
své myšlenky, postoje a názory
- navazovat vstřícné mezilidské vztahy a předcházet veškerým
možným konfliktním situacím
Člověk a životní prostředí
Žák by měl:
- obsáhnout v odborné terminologii problematiku ochrany životního
prostředí
Člověk a svět práce
Žák by měl:
- být schopen popsat své povolání včetně kladů i záporů
- dokázat sestavit vlastní profesní životopis
- umět odpovědět na inzerát s nabídkou pracovního místa
- zvládnout přijímací pohovory a výběrová řízení
- být veden k pracovnímu uplatnění ve všech zemích Evropské unie
Informační a komunikační technologie
Žák by měl:
- být schopen pracovat s cizojazyčným slovníkem a internetem
- být schopen využívat informace získané z různých médií - např.
včas a adekvátně dané situaci vhodně zareagovat na případnou
mimořádnou dopravní či živelní situaci (objížďka, živelní
katastrofy)
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NĚMECKÝ JAZYK
Skupina A+B
1. ročník
0,5 hodiny týdně (16hodin za rok)
Výsledky vzdělávání
Porozumění a poslech
- rozumí jednoduchým pokynům a
větám
- přeloží jednoduché pokyny, jsou-li
sdělovány jasně a srozumitelně
- umí požádat o zopakování dotazu
nebo sdělení
Čtení
- rozlišuje grafickou a mluvenou
podobu slova
- čte foneticky správně jednoduchý text
- rozumí obsahu a smyslu
jednoduchých materiálů (i s využitím
vizuální podpory)
- najde v jednoduchém textu důležité
informace a hlavní myšlenky
- využívá abecední slovník v učebnici
Mluva
- reaguje adekvátním a přiměřeným
způsobem na jednoduché pokyny a
věty
- rozlišuje používání určitého a
neurčitého členu u podstatných jmen a
správně je dosazuje do vět
- používá vhodně osobní zájmena a
správně je skloňuje
- nahrazuje podstatná jména vhodnými
osobními zájmeny
- tvoří věty oznamovací, tázací a
rozkazovací
- dodržuje správný slovosled ve větě
- chápe rozdíl v záporech: nicht, nein,
kein
- používá slovní zásobu z okruhů
rodina, škola, místo, kde žije
- zformuluje samostatně vlastní
myšlenky ve formě krátkého ústního
sdělení v běžných životních situacích
- zahájí rozhovor s vrstevníkem nebo s
dospělou osobou
- představí se (uvede své jméno, obor,
věk, bydliště, adresu a koníčky)
- vyžádá si obdobné informace od
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Učivo
Jazykové prostředky
Fonetika
- abeceda
- fonetická transkripce, výslovnost
- zvuková podoba slova a její
zvláštnosti
Pravopis
- základní rozdíly mezi psanou
a mluvenou podobou slova
- grafická podoba jazyka
- základy pravopisu
Gramatické kategorie
- podstatná jména
- určitý a neurčitý člen
- rody a pády podstatných jmen (1. a 4.
pád)
- přídavná jména
- přítomný čas sloves
- otázka a zápor
- věta jednoduchá a pořádek slov ve
větě
- otázka a zápor: nicht, nein, kein
- věta oznamovací, tázací a rozkazovací
- zápor ve větě
- osobní zájmena a jejich skloňování
- tázací zájmena: wo?, wohin?
- záporné zájmeno: kein
- předložky
- základní číslovky 0 - 20
- časové a místní údaje
- spojky
Slovní zásoba + Tematické okruhy
- já (základní osobní údaje: datum
narození, věk, bydliště, zaměstnání,
zájmy a volnočasové aktivity)
- rodina (přivítání, členové rodiny,
jejich zaměstnání, zájmy, příbuzní)
- místo, kde žiji – bydlení (popis bytu,
místnosti a pokoje, nábytek, zařízení a
vybavení bytu, jeho příslušenství)
- přátelé
- škola a vzdělávání
- zájmy a záliby (koníčky) a volný čas
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druhé osoby (tykání a vykání)
- pojmenuje různé zájmy a zájmové
aktivity (koníčky)
- sdělí, co ho baví či nebaví
- uvede, co dělá v jednotlivých dnech
v týdnu
- domluví si s kamarádem termín
- vyjádří souhlas či nesouhlas
- využívá ustálené obraty k zahájení a
ukončení rozhovoru
- poděkuje, vyjádří prosbu
- pojmenuje členy užší i širší rodiny
- charakterizuje členy rodiny (věk,
jméno, povolání, vlastnosti, adresa)
- vystoupí veřejně (přečte předem
nacvičené oznámení)
- časuje slovesa
- počítá od 0 do 20
- zvládá základní jednoduché početní
úkony
- předvede jednoduchý ústní i
telefonický rozhovor
- pojmenuje obytné místnosti
- vyjmenuje základní vybavení domu
- předvede názorně, jak přijme návštěvu
- představí se a uvede svoji profesi
- hovoří souvisle v jednoduchých
větách v rámci tematických okruhů
v rozsahu osvojené slovní zásoby a
gramatiky
Psaní
- osvojí si základní aspekty písemné
podoby němčiny
- zformuluje samostatně vlastní
myšlenky ve formě krátkého
písemného sdělení
- reprodukuje probrané texty
- obměňuje tyto texty písemnou formou
- napíše jednoduchý pozdrav nebo přání
- vyplní jednoduchý a stručný formulář
(osobní dotazník)
Interaktivní dovednosti
- využívá vhodně základní slovní
zásobu a obecné fráze
- používá přiměřené gramatické
prostředky
- využívá vhodným způsobem
překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě
- přeloží pomocí slovníku přiměřeně

65 -51-E/ 01 Stravovací a ubytovací služby

(časové údaje, dny v týdnu, měsíce)
telefonování
pošta, korespondence
banka, směnárna
prázdniny, dovolená
cestování: dopravní prostředky,
ubytování na dovolené, cestovní
doklady
Komunikační situace
- pozdravy (při setkání a při odchodu)
- představování se (sebe a svých
blízkých)
- běžný ústní rozhovor
- rozloučení se
- poděkování
- telefonický rozhovor
- slova opačného významu
-
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náročný text
Porozumění a poslech
- přeloží jednoduché pokyny, jsou-li
sdělovány jasně a srozumitelně
- reaguje na podněty z oblasti běžných
komunikačních situací
- pochopí smysl jednoduché, pomalé
a pečlivě vyslovované konverzace
- rozumí jednoduchým instrukcím
týkajícím se organizace výuky
- odhadne význam jednoduchých
neznámých výrazů v mluvené řeči
Čtení
- čte nahlas, plynule a foneticky
správně jednoduchý text obsahující
známou slovní zásobu
- vyhledá v jednoduchém textu
informaci
- odpoví na otázku související s textem
- najde v jednoduchém textu další
důležité informace a hlavní myšlenky
- využívá abecední slovník v učebnici
a dvojjazyčný slovník
Mluva
- tvoří a obměňuje jednoduché věty
- dbá na gramatickou správnost
- odpoví na otázku týkající se známých
jevů a skutečností
- skloňuje podstatná jména v jednotném
čísle
- časuje a správně užívá sloves být a
mít v přítomném čase
- zformuluje samostatně vlastní
myšlenky ve formě krátkého ústního
sdělení v běžných životních situacích
- zapojí se do jednoduchého rozhovoru
na předem známé téma
- předvede jednoduchý rozhovor
- vede jednoduchý dialog v zadaných
situacích
- požádá a podá informace
- vyjadřuje míru, váhu a množství
- předvede se spolužákem modelovou
situaci (vyžádá si jídelní a nápojový
lístek, objedná si nápoj, hlavní jídlo a
moučník, provede vyúčtování)
- konverzuje o počasí
- tvoří jednoduché věty v budoucím
čase
- reaguje v běžných situacích
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Jazykové prostředky
Fonetika
- složitější hlásky a hláskové skupiny
Pravopis
- rody a pády podstatných jmen (2. a 3.
pád)
- skloňování určitého a neurčitého
členu podstatných jmen
- složitější pravopisné jevy
Gramatické kategorie
- skloňování podstatných jmen
v jednotném čísle
- jednoduché slovesné časy
- časování základních pomocných
sloves: být a mít (sein a haben)
- skloňování sloves v přítomném čase
- vyjadřování budoucnosti
- základní číslovky 0 - 100
- věta jednoduchá a pořádek slov ve
větě
Slovní zásoba + Slohové útvary
- jednoduchý dopis
- krátké vyprávění
- popis
Tematické okruhy
- rodina
- škola
- bydlení (popis cesty, dotazy na cestu)
- moje město a orientace v něm
- volný čas a volnočasová zájmová
činnost (sport apod.)
- příroda a počasí, roční doby
- nákupy a nakupování
- měrné jednotky (míra, váha,
množství)
- jídlo a potraviny
- stravování, občerstvení
- objednávka v restauraci (rozhovor
číšníka s hostem), menu
- oblékání, móda
- zvířata, tvary
- tradice, svátky, zvyky
- důležité zeměpisné údaje (názvy zemí,
světové strany)
Komunikační situace a společenské
obraty
- pozdravy, rozloučení se
- poděkování
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v restauraci, v obchodě, na nádraží, na - seznámení se
poště a v bance
- omluva a reakce na ni
- seznámí kamaráda ve formě krátkého, - prosba a žádost (žádost o pomoc,
předem připraveného, textu (včetně
službu, informaci)
jeho přednesu) se svým městem
- vysvětlí turistům cestu od školy na
náměstí a na nádraží
- hovoří souvisle v jednoduchých
větách v rámci tematických okruhů
v rozsahu osvojené slovní zásoby a
gramatiky
Psaní
- zformuluje samostatně vlastní
myšlenky ve formě krátkého
písemného sdělení
- reprodukuje probrané texty
- obměňuje tyto texty v písemné formě
- sestaví jednoduché sdělení, týkající se
probíraných tematických okruhů
- napíše krátký dopis
- napíše krátké vyprávění
- sestaví jednoduchý popis
- používá přiměřené gramatické
prostředky
Interaktivní dovednosti
- využívá vhodně základní slovní
zásobu a obecné fráze
- používá přiměřené gramatické
prostředky
- využívá vhodným způsobem
překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě
- přeloží pomocí slovníku přiměřeně
náročný text
Skupina A+B
2. ročník
0,5 hodiny týdně (16hodin za rok)
Výsledky vzdělávání

Učivo
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Poslech
- přeloží jednoduché pokyny
zprostředkované technikou ve
veřejných budovách – nádražní
rozhlas, obchodní dům, předpověď
počasí
- zachytí hlavní myšlenky z
vyslechnutého rozhovoru
- porozumí jednoduchému mluvenému
projevu na běžné téma, který je
přednesen pomalu, zřetelně a spisovně
- odhadne význam neznámých výrazů v
mluvené řeči v pomalejším tempu
- orientuje se v přiměřených projevech
přizpůsobených obecně odbornému
charakteru
Čtení
- čte s porozuměním krátké jednoduché
texty obsahující slovní zásobu
užívanou v každodenním životě
- čte pomalu, správně a s porozuměním
obecně odborné texty, které obsahují
známou slovní zásobu
- najde v jednoduchém textu důležité
informace
Ústní, písemný projev
- popíše jednoduše a poměrně plynule
své okolí, zájmy a činnosti, které s
nimi souvisejí
- zformuluje samostatně vlastní
myšlenky ve formě krátkého ústního
sdělení v běžných situacích na
veřejnosti
- přednese krátké, předem nacvičené
vystoupení na známé téma
- zformuluje samostatně vlastní
myšlenky ve formě krátkého
písemného sdělení
- skloňuje podstatná jména v množném
čísle
- počítá od 0 do 1000
- rozlišuje předložky se 3. a 4. pádem
- popíše, situaci, jak došlo k nehodě
- napíše pohlednici s pozdravem nebo
blahopřáním
- přepíše jednoduchý příběh
v přítomném čase
- napíše krátký text o sobě nebo o jiné
osobě
- účastní se rozhovoru na běžné téma
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Opakování a upevňování znalostí
Jazykové prostředky
Fonetika
- osvojení typických zvukových rysů
německého jazyka – intonace,
aspirované hlásky, odlišně
vyslovované hlásky, dvojhlásky,
přehlásky
Pravopis
- porovnání zvukové a písemné podoby
jazyka
- velká písmena u podstatných jmen
Mluvnice
- skloňování podstatných jmen
v množném čísle
- skloňování přídavných jmen
- časování sloves
- zájmena ukazovací, přivlastňovací,
záporná, neurčitá (man, jemandniemand)
- základní číslovky 0 – 1000
- určování času (označení dnů, měsíců,
ročních období)
- týden, kalendář
- vazba: es gibt
- předložky se 3. a 4. pádem
- příslovce
- stupňování přídavných jmen a
příslovcí
Slovní zásoba
- osvojení slovní zásoby k tématickým
okruhům: já a můj svět – rodina,
všední den, bydlení, režim dne,
určování času, volný čas, jídlo a pití,
škola, povolání
Písemný projev
- napsání pohlednice
- přepis jednoduchého příběhu
v přítomném čase
- napsání krátkého textu o sobě nebo o
jiné osobě
Ústní projev
- rozhovor na běžné téma
- vyprávění jednoduchého příběhu
v přítomném čase
- podání informace o sobě a o jiné
osobě
- popis zařízení bytu / pokoje podle
obrázku
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- vypráví jednoduchý příběh
v přítomném čase
- podá ústní informaci o sobě nebo o
jiné osobě
- vypráví o vlastním režimu dne
- popíše zařízení bytu / pokoje podle
obrázku
- vyjadřuje vazbu: es gibt
- využívá překladové slovníky v tištěné
i elektronické podobě
- přeloží pomocí slovníku přiměřeně
náročný obecně odborný text
- hovoří souvisle v jednoduchých
větách v rámci tematických okruhů
v rozsahu osvojené slovní zásoby a
gramatiky
- reprodukuje probírané texty
- obměňuje tyto texty písemnou formou
Interaktivní dovednosti
- vyjádří jednoduchým způsobem svůj
názor, přání, omluvu, souhlas
- reaguje adekvátním a přiměřeným
způsobem na podobné podněty
- využívá vhodným způsobem správné
gramatické prostředky
- používá vhodně obecně odbornou
slovní zásobu a fráze
Poslech
- přeloží jednoduché pokyny
zprostředkované technikou ve
veřejných budovách – nádražní
rozhlas, obchodní dům, předpověď
počasí
- zachytí hlavní myšlenky z
vyslechnutého rozhovoru
- porozumí hlavním myšlenkám
mluveného projevu na běžné téma,
který je přednesen spisovně, jasně a
ne příliš rychle
- rozliší jednotlivé, dílčí mluvčí
- odhadne význam neznámých výrazů v
mluvené řeči v pomalejším tempu
- orientuje se v přiměřených projevech
přizpůsobených obecně odbornému
charakteru
Čtení
- čte s porozuměním nekomplikované
faktografické texty
- vyhledá v těchto textech potřebnou
informaci a porozumí jí
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- vyprávění o vlastním režimu dne
Komunikační situace
- pozdravení, představení sebe a dalších
osob
- vyslovení návrhu
- vyjádření překvapení
- mluva, souhlas, nesouhlas
- pozvání, žádost, odmítnutí, příkaz,
blahopřání

Jazykové prostředky
Fonetika, pravopis
- upevnění správné výslovnosti
- upevnění pravopisných návyků
Mluvnice
- skloňování přídavných jmen
v jednotném čísle
- skloňování přivlastňovacích zájmen
- skloňování zájmena: kein v množném
čísle
- podstatná jména v množném čísle
- skloňování přídavných jmen
v množném čísle
- zájmenná příslovce (tvoření a
používání)
- řadové číslovky, datum
- užití přídavného jména ve funkci
přívlastku vedlejších vět
- neurčitá zájmena a časová určení
Slovní zásoba
- osvojení slovní zásoby k tématickým
okruhům:
- části lidského těla
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- využívá různé druhy slovníků
- čte pomalu, správně a s porozuměním
obecně odborné texty, které obsahují
známou slovní zásobu
- najde v jednoduchém textu důležité
informace
Ústní, písemný projev
- promluví poměrně plynule a souvisle
na téma z oblasti svého zájmu
- vylíčí stručným a jednoduchým
způsobem událost nebo nehodu
- vypráví jednoduchý příběh
- zformuluje samostatně vlastní
myšlenky ve formě krátkého ústního
sdělení v běžných situacích na
veřejnosti
- přednese krátké, předem nacvičené
vystoupení na známé téma
- skloňuje přivlastňovací zájmena a
zájmeno: kein
- zformuluje samostatně vlastní
myšlenky ve formě krátkého
písemného sdělení
- napíše kratší, jednoduše členěný text,
týkající se okruhu jeho zájmů
- popíše zážitek nebo jednoduchý
příběh
- uvede, jak pečuje o své zdraví
- vylíčí běžné zdravotní potíže
- popíše, situaci, jak došlo k nehodě
- předvede se spolužákem modelovou
situaci návštěvy u lékaře
- používá překladové slovníky v tištěné
i elektronické podobě
- přeloží pomocí slovníku přiměřeně
náročný obecně odborný text
- hovoří souvisle v jednoduchých
větách v rámci tematických okruhů
v rozsahu osvojené slovní zásoby a
gramatiky
- reprodukuje probrané texty
- obměňuje tyto texty písemnou formou
Interaktivní dovednosti
- formuluje stručně, s jistou dávkou
sebedůvěry, svůj vlastní názor
- vyjádří naději, jistotu, možnost apod.
- získá a předá informaci, zopakuje, co
někdo řekl, poskytne konkrétní
informaci
- využívá vhodným způsobem
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zdraví a nemoc, úraz
návštěva u lékaře
péče o zdraví a zdravý životní styl
cestování hromadnou dopravou,
práce, kultura, móda a vzhled,
nakupování
Písemný projev
- napsání krátké úvahy, jednodušší
zprávy, dopisu s popisem události
v přítomném čase, jednoduché kritiky
na shlédnutý film
- napsání příběhu podle obrázků
- napsání formálního dopisu (odpověď
na stížnost)
- napsání žádosti o zaměstnání
Ústní projev
- vyjádření svého doporučení na
udržení a posílení zdraví
- vyprávění jednoduchého příběhu
v přítomném čase
- uvedení výhod a nevýhod různých
způsobů cestování
- jednoduchý popis své nejhezčí
dovolené
- popis vzhledu člověka
- diskuze o různých druzích kulturního
vyžití
Komunikační situace
- sdělení svých potíží u lékaře
- získání informací na nádraží
- ucházení se o pracovní místo
- koupení lístku do kina/divadla
- jednoduchá odpověď v anketě o
oblékání
- nákup v obchodním domě
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přiměřené gramatické prostředky
- používá vhodným způsobem obecně
odbornou slovní zásobu a fráze
Poslech
- přeloží jednoduché pokyny
zprostředkované technikou ve
veřejných budovách – nádražní
rozhlas, obchodní dům, předpověď
počasí
- zachytí hlavní myšlenky z
vyslechnutého rozhovoru
- rozumí nekomplikovaným
faktografickým informacím,
týkajících se každodenního života
- zachytí v nich specifické informace za
předpokladu, že jsou vysloveny
zřetelně a spisovně
- odhadne význam neznámých výrazů v
mluvené řeči v pomalejším tempu
- orientuje se v přiměřených projevech
přizpůsobených obecně odbornému
charakteru
Čtení
- čte s porozuměním nekomplikované
faktografické texty vztahující se
k tématům jeho zájmu
- odhadne u komplikovaných textů
význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu
- čte pomalu, správně a s porozuměním
obecně odborné texty, které obsahují
známou slovní zásobu
- najde v jednoduchém textu důležité
informace
- vyhledá informace v materiálech
z každodenního života
Ústní, písemný projev
- zvládne poměrně plynule krátké,
jednoduché vyprávění nebo popis na
témata z oblasti svého zájmu
- zformuluje samostatně vlastní
myšlenky ve formě krátkého ústního
sdělení v běžných situacích na
veřejnosti
- přednese krátké, předem nacvičené
vystoupení na známé téma
- zformuluje samostatně vlastní
myšlenky ve formě krátkého
písemného sdělení
- používá několik sloves s odlučitelnou
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Jazykové prostředky
Fonetika, pravopis
- tříbení správné výslovnosti
- upevňování pravopisných návyků
Mluvnice
- směrová příslovce
- předložky se 2. pádem
- slovesa s odlučitelnou a
neodlučitelnou předponou
Slovní zásoba
- osvojení slovní zásoby k tématickým
okruhům: orientace ve městě, bydlení,
mezilidské vztahy, sport, úrazy
Písemný projev
- napsání referátu o svém městě
- příspěvek do diskuze o bydlení
- úvaha o vztahu rodičů a dětí
- formální stížnost a odpověď na ni
- sportovní novinová zpráva
- krátký jednoduchý článek o AIDS
Ústní projev
- popis cesty k různým objektům ve
městě
- přednesení svého názoru v diskuzi
o studentském bydlení
- popis svého ideálního partnera
- přednes recenze své oblíbené knihy
- diskuze o přednostech a nedostatcích
extrémních sportů
Komunikační situace
- vyjádření vlastního názoru, naděje,
možnosti, jistoty
- žádost o povolení, udělení povolení,
slibu
- vyjádření emocí (štěstí, žal)
- vyjádření libosti či nelibosti, souhlasu
či nesouhlasu
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předponou
- napíše jednoduchý krátký souvislý
text, týkající se okruhu známých
témat
- napíše velmi krátké zprávy, které
sdělují běžné faktografické informace
- popíše situaci, jak došlo k nehodě
- používá překladové slovníky v tištěné
i elektronické podobě
- přeloží pomocí slovníku přiměřeně
náročný obecně odborný text
- hovoří souvisle v jednoduchých
větách v rámci tematických okruhů
v rozsahu osvojené slovní zásoby a
gramatiky
- reprodukuje probrané texty
- obměňuje tyto texty písemnou formou
Interaktivní dovednosti
- využívá v komunikaci široký rejstřík
jednoduchého jazyka
- vyjadřuje stručně své myšlenky,
týkající se konkrétních i abstraktních
témat
- započne, udrží a uzavře jednoduchý
osobní rozhovor týkající se běžných
témat
- napíše osobní dopis, popisující zážitky
a události
- využívá
vhodným
způsobem
přiměřené gramatické prostředky
- používá vhodným způsobem obecně
odbornou slovní zásobu a fráze
Poslech
- přeloží jednoduché pokyny
zprostředkované technikou ve
veřejných budovách – nádražní
rozhlas, obchodní dům, předpověď
počasí
- zachytí hlavní myšlenky z
vyslechnutého rozhovoru
- rozumí hlavním myšlenkám
autentického projevu na běžné
a známé téma, proneseného spisovně
a zřetelně
- odhadne význam neznámých výrazů v
mluvené řeči v pomalejším tempu
- orientuje se v přiměřených projevech
přizpůsobených obecně odbornému
charakteru
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Jazykové prostředky
Fonetika, pravopis
- upevňování správných
výslovnostních a pravopisných
návyků
Mluvnice
- věta hlavní a vedlejší (větný rámec)
- vedlejší věta (spojky)
- složeniny (tvoření slov)
- způsobová slovesa
Slovní zásoba
- osvojení slovní zásoby k tématickým
okruhům:
- plány do budoucna, práce jako
povolání, hledání zaměstnání, inzerát,
životopis, osobní údaje
- bezpečnost práce, činnosti ve výrobě,
technické vlastnosti a technické údaje,
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Čtení
- čte pomalu, správně a s porozuměním
obecně odborné texty, které obsahují
známou slovní zásobu
- vyhledá v jednoduchém textu důležité
informace
- přeloží zajímavý jednoduchý text
v reklamním letáku
- rozpozná hlavní závěry v jasně
uspořádaných argumentativních
textech
- rozpozná významné myšlenky
v jednoduchých novinových článcích
týkajících se běžných témat
- porozumí jasně napsaným a jednoduše
formulovaným návodům, týkajícím se
nějakého zařízení
- užívá různé techniky čtení dle typu
textu
Ústní, písemný projev
- reprodukuje srozumitelně přečtený
nebo vyslechnutý méně náročný
autentický text se slovní zásobou na
běžné téma
- vypráví jednoduchým způsobem
stručný obsah knihy nebo filmu
- popíše jednoduše událost nebo zážitek
- zdůvodní stručně své názory a jednání
- zformuluje samostatně vlastní
myšlenky ve formě krátkého ústního
sdělení v běžných situacích na
veřejnosti
- přednese krátké, předem nacvičené
vystoupení na známé téma
- zformuluje samostatně vlastní
myšlenky ve formě krátkého
písemného sdělení
- popíše, situaci, jak došlo k nehodě
- uvede některé speciality německé a
rakouské kuchyně
- vyjmenuje a ukáže na mapě německy
mluvící země
- doporučí zajímavá historická a
turistická města a místa u nás
- vyjmenuje některé historické památky
v Brně, Praze, Berlíně, Drážďanech a
ve Vídni
- uvede tradice a zvyklosti německy
mluvících zemí a srovná je s našimi
- řeší standardní řečové situace a
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pomůcky, materiály
Česká republika
žijeme v Evropě
německy mluvící země
Německo, Rakousko, Švýcarsko
(místa, hlavní města, jazyk a měna)
- gastronomie – speciality a stravovací
návyky německé a rakouské kuchyně
- historické památky v Brně, Praze,
Berlíně, Drážďanech a ve Vídni
- kultura, zvyky, obyčeje
- svátky, prázdniny, dovolená
- vzdělávání, počasí
- ekologie a ochrana životního prostředí
- věda a technika
- masmédia (televize, kino, internet)
Písemný projev
- překlad jednoduchých novinových
článků
- překlad jednoduše formulovaných
návodů, týkajících se nějakého
jednoduchého zařízení
- popis události, zážitku
- stručně zdůvodnění svých názorů
a jednání
- jednoduchý pracovní postup
- sestavení a napsání jednoduchého
vlastního životopisu jako součásti
žádosti o práci
Ústní projev
- reprodukce přečteného nebo
vyslechnutého méně náročného textu
se slovní zásobou na běžné téma
- popis situace, jak došlo k nehodě
- speciality německé a rakouské
kuchyně
- německy mluvící země
- historická a turistická města a místa u
nás
- historické památky v Brně, Praze,
Berlíně, Drážďanech a ve Vídni
- tradice a zvyklosti německy mluvících
zemí
- stručný obsah knihy nebo filmu
- překlad jednoduchého reklamního
letáku
- rozhovor o jednoduchých pracovních
činnostech
Komunikační situace
- vyjádření vlastního názoru nebo
-
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jednoduché situace týkající se
postoje
pracovní činnosti
- vyjádření souhlasu či nesouhlasu,
vůle, přání, příkazu,
- popíše jednoduchý pracovní postup
- sestaví a napíše jednoduchý vlastní
- vyjádření žádosti, obvinění,
životopis jako součást žádosti o práci
odpuštění, požadavku, výtky,
ospravedlnění
- vyjmenuje nejznámější přejatá slova a
jejich české ekvivalenty
- vyjádření emocí, důvěry či nedůvěry
- využívá při psaní různé techniky
zpracovávání informací podle typu
textu a účelu psaní
- používá překladové slovníky v tištěné
i elektronické podobě
- přeloží za pomoci slovníku
jednoduchý i přiměřeně náročnější
odborný text
- hovoří souvisle v jednoduchých
větách v rámci tematických okruhů
v rozsahu osvojené slovní zásoby a
gramatiky
- reprodukuje probrané texty
- obměňuje tyto texty písemnou formou
Interaktivní dovednosti
- komunikuje ústně i písemně, s jistou
dávkou sebedůvěry
- používá široký repertoár osvojených
gramatických prostředků
- komunikuje s učitelem i spolužáky na
známé a blízké téma
- používá vhodně obecně odbornou
slovní zásobu a fráze
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