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2 Profil absolventa 

 

Název školy:  Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 

 

Adresa:  Komenského 1670, 390 41 Tábor 

 

Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 

 

Název školního vzdělávacího programu: Strojírenství  

 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

2.1 Uplatnění absolventa v praxi 

V rámci studijního oboru Strojírenství je možné od 2. ročníku studovat dvě zaměření – 

Počítačové aplikace pro design a technologii a Stroje a energie ve stavebnictví. V souladu 

s požadavky trhu práce poskytuje škola k jednotlivým zaměřením užší specializace. V rámci 

Počítačových aplikací pro design a technologii se jedná o specializace Počítačová grafika 

(GRA) a Technický software (TSW), případně o jednu kompromisní specializaci Počítačové 

aplikace pro strojírenství (PAS). Zaměření Stroje a energie ve stavebnictví konkretizují 

specializace Mechanizace stavebnictví (MSV) a Technická zařízení budov (TZB). 

 

2.1.1 Uplatnění absolventa specializace Počítačová grafika 

 

Výuka specializace Strojírenství – počítačová grafika se soustředí na tvorbu technické 

dokumentace, žáci rozsáhle procvičují principy konstruování na funkčních a pevnostních 

výpočtech strojních zařízení, metodami 2D a 3D modelování připravují vizualizaci a 

prezentaci projektů. Teoretické základy odbornosti představují především vyučovací 

předměty Technické kreslení, Mechanika, Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, 

Informační a komunikační technologie. Žáci si osvojí modelovací techniky v různých 

grafických programech (CorelDRAW, AutoCAD, Inventor, Rhinoceros, 3ds max) a základy 

průmyslového výtvarnictví. 

 

Absolventi specializace Strojírenství – počítačová grafika se mohou uplatnit především ve 

středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických 

odvětvích), a to při zajišťování technologické a zejména konstrukční, případně projektové 

části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách 

apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků mohou 

nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích 

nestrojírenských odvětví (např. nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, 

zemědělství aj.). Mohou se také uplatnit ve sféře soukromého podnikání. 

 

Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi 

uplatnit: konstruktér, projektant, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, 
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kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, obchodní zástupce, technický manažer 

provozu, operátor technologických zařízení a další. 

 

Absolventi získávají osobnostní i odborné předpoklady ke studiu na vysokých nebo vyšších 

odborných školách strojírenského zaměření, a to především v oblastech strojírenské 

konstrukce, strojírenské technologie i průmyslového designu. 

 

2.1.2 Uplatnění absolventa specializace Technický software 

 

Výuka specializace Strojírenství – technický software připraví žáky pro úspěšné aplikování 

počítačových systémů ve strojírenské praxi. Žáci se naučí využívat technický software pro 

tvorbu technické dokumentace, pro přípravu výroby a pro přechod od projektu k technologii 

výroby (CAD/CAM). Procvičují tvorbu programových aplikací podle potřeb technologického 

pracoviště, automatické řízení pro výrobně-technologické celky i logistiku. Žáci využívají 

vývojového prostředí Control Web při programování, monitorování a dispečinku výrobních 

procesů. Na pneumatických systémech Festo a Mitsubishi žáci řeší úlohy mechanizace, 

samočinné regulace a automatizace vyšších stupňů, poznávají průmyslovou elektroniku 

IGBT, programují průmyslové řadiče PLC a jednočipové počítače PIC. 

 

Absolventi specializace Strojírenství – technický software se mohou uplatnit především ve 

středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických 

odvětvích), a to při zajišťování konstrukční a zejména technologické části výrobního procesu, 

při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách apod. V oblasti péče o 

provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků mohou nalézt uplatnění jak 

v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. 

nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství aj.). Mohou se také 

uplatnit ve sféře soukromého podnikání. 

 

Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi 

uplatnit: technolog, konstruktér, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor 

jakosti, operátor CNC obráběcích strojů, provozní technik, technik investic a engineeringu, 

technický manažer provozu a další. 

 

Absolventi získávají osobnostní i odborné předpoklady ke studiu na vysokých nebo vyšších 

odborných školách strojírenského zaměření, a to především v oblastech strojírenské 

technologie, průmyslového řízení a automatizace. 

 

2.1.3 Uplatnění absolventa specializace Mechanizace stavebnictví 

 

Výuka specializace Strojírenství – mechanizace stavebnictví vybaví žáky komplexním 

přehledem nejnovějších strojních zařízeních a technologií pro stavební práce a pro práce 

spojené s rekonstrukcí a údržbou stavebních objektů. Žáci se během studia seznámí 

s konstrukcí, s funkcí, s parametry a s možnostmi použití jednotlivých strojů a zařízení 

s ohledem na ekonomickou efektivnost nasazení a ochranu životního prostředí. U vybraných 

strojů žáci na PC provádějí konstrukční návrhy základních strojních součástí a zpracovávají 

výkresovou dokumentaci. 
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Absolventi specializace Strojírenství – mechanizace stavebnictví se mohou uplatnit především 

ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných 

technických odvětvích), a to zejména při organizaci provozních činností a v obchodně-

technických službách, popř. při zajišťování konstrukční či projektové části výrobního procesu 

apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků mohou 

nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích 

nestrojírenských odvětví (typicky ve stavebnictví, dopravě, zemědělství, energetice a jinde). 

Mohou se také uplatnit ve sféře soukromého podnikání. 

 

Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi 

uplatnit: konstruktér či projektant stavební mechanizace, dispečer stavební techniky, mistr ve 

výrobě a servisu stavebních strojů a zařízení, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik 

investic a engineeringu, technický manažer provozu, technolog, obchodní zástupce a další. 

 

Absolventi získávají osobnostní i odborné předpoklady ke studiu na vysokých nebo vyšších 

odborných školách strojních i stavebních. 

 

2.1.4 Uplatnění absolventa specializace Technická zařízení budov 

 
Výuka specializace Strojírenství – technická zařízení budov oborově zasahuje jak do 

strojírenství, tak do stavitelství. Studenti získají strojařský základ a navíc poznají stavební 

materiály a konstrukce pozemních staveb. Ve vyučovacích předmětech Vytápění a 

klimatizace, Zásobování vodou a plynem a Projektování na počítači se studenti seznámí s  

principy vytápění a větrání budov, s domovními vodovody a plynovody a s odkanalizováním 

objektů. Ve všech předmětech je kladen důraz na hospodaření s energií a využití 

obnovitelných zdrojů energie.  

 

Absolventi specializace Strojírenství – technická zařízení budov se mohou uplatnit především 

ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných 

technických odvětvích), a to při zajišťování projektové a konstrukční (popř. technologické) 

části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách 

apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů a zařízení, dopravních prostředků apod. 

mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích 

nestrojírenských odvětví (např. stavebnictví, energetiky, zemědělství, dopravy, 

nestrojírenského průmyslu aj.). Mohou se také uplatnit ve sféře drobného soukromého 

podnikání. 

 

Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi 

uplatnit: projektant ve strojírenství či ve stavebnictví, konstruktér, technik tepláren či úpraven 

vody, mistr ve výrobě i na stavbách, dispečer, technik investic a engineeringu, technický 

manažer provozu, plánovač, kontrolor jakosti, technolog, obchodní zástupce a další. 

 

Absolventi získávají osobnostní i odborné předpoklady ke studiu na vysokých nebo vyšších 

odborných školách strojních i stavebních. 
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2.2 Očekávané kompetence absolventa 

V souladu s cíli středního odborného vzdělávání v oboru Strojírenství dle příslušného 

rámcového vzdělávacího programu směřuje vzdělávání k tomu, aby si žáci v návaznosti na 

základní vzdělávání vytvořili následující klíčové a odborné kompetence, a to na úrovni 

odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům. 

2.2.1 Klíčové kompetence 

a) Kompetence k učení 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby se absolventi byli schopni efektivně učit, vyhodnocovat 

dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, 

tzn. že absolventi by měli: 

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

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

- uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět 

efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotní; 

- s porozuměním poslouchat mluvené projevy a pořizovat si poznámky; 

- využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně svých zkušeností i zkušeností 

jiných lidí; 

- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení a přijímat hodnocení 

výsledků svého učení od jiných lidí; 

- znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

 

b) Kompetence k řešení problémů 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i 

mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. jeho varianty, zdůvodnit zvolený postup, 

ověřit jeho správnost a dosažené výsledky; 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, 

empirické) a myšlenkové operace; 

- volit vhodné prostředky a způsoby pro splnění jednotlivých aktivit (tj. pomůcky, 

studijní literaturu, metody a techniky), využívat zkušeností a vědomostí nabytých 

dříve; 

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (umět pracovat v týmu). 

 

c) Komunikativní kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby se absolventi byli schopni vyjadřovat v písemné i ústní formě 

v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

- vyjadřovat se v projevech mluvených i psaných přiměřeně účelu jednání a 

komunikační situaci a vhodně se prezentovat; 

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

jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a 

postoje; 

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

i odborná témata; 

- dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 
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- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 

(z přednášek, diskusí, porad apod.); 

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

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí 

nejméně v jednom cizím jazyce; 

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a 

charakteru odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a 

pracovním pokynům v písemné i ústní formě); 

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

k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. 

 

d) Personální a sociální kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání 

své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své 

zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že 

absolventi by měli: 

- reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích; 

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

orientace a životních podmínek; 

- adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 

jiných lidí, přijímat radu i kritiku; 

- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; 

- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si 

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a 

možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické 

záležitosti, být finančně gramotní; 

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

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 

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

zvažovat návrhy druhých; 

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život 

v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a 

podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi by měli: 

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

veřejném; 

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní 

specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; 

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

k uplatňování hodnot demokracie; 

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

a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; 

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

- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; 
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- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a 

spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; 

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

v evropském a světovém kontextu; 

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

pozitivní vztah. 

 

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých 

osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a 

rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi 

by měli: 

- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám; 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a 

zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; 

- mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o 

požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami 

a předpoklady; 

- umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 

využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 

vzdělávání; 

- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný 

potenciál a své profesní cíle; 

- znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; 

- rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat 

vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního 

prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. 

 

g) Matematické kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické 

dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

- správně používat a převádět běžné jednotky; 

- používat pojmy kvantifikujícího charakteru; 

- provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; 

- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, 

popsat a správně využít pro dané řešení; 

- číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata 

apod.); 

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

prostoru; 

- efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů 

v běžných situacích. 
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h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 

pracovat s informacemi 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a 

aplikačním programovým vybavením  i s dalšími prostředky ICT a aby využívali adekvátní 

zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by měli: 

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií; 

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; 

- být ochotni a schopni operativně se učit používat nové aplikace; 

- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line 

komunikace; 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 

Internet; 

- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a 

komunikačních technologií; 

- uvědomovat si nutnost posuzování rozdílné věrohodnosti různých informačních zdrojů 

a kritického přístupu k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

2.2.2 Odborné kompetence 

a) Kompetence navrhovat a konstruovat strojní součásti, mechanizmy a části strojů, 

volit prvky technického vybavení budov, nástroje, nářadí, přípravky aj. výrobní 

pomůcky, volit prvky technologického vybavení pracovišť apod. a navrhovat jejich 

umístění, tzn. absolventi by měli: 

- navrhovat základní druhy spojů a volit spojovací součásti, navrhovat a dimenzovat 

strojní součásti k přenosu pohybu, potrubí a armatury aj. konstrukční prvky strojů a 

zařízení; 

- zpracovávat návrhy jednoduchých tekutinových mechanizmů sestavených ze 

standardních prvků; 

- konstruovat jednoduché řezné nástroje, nástroje ke tváření, jednoduché přípravky, 

měřidla aj. výrobní pomůcky; 

- volit pro strojní součásti a nástroje vhodné materiály, druhy polotovarů, druhy a 

rozměry předvýrobků; u kovových materiálů předepisovat jejich tepelné zpracování, 

povrchovou úpravu apod.; 

- číst a vytvářet výkresy strojních součástí, výkresy sestavení, schémata aj. produkty 

grafické technické komunikace používané ve strojírenství a stavebnictví; orientovat se 

v jednoduchých stavebních výkresech a jednoduchých elektrotechnických schématech; 

- zpracovávat k výkresům součástí a sestavení další navazující konstrukční 

dokumentaci; 

- dimenzovat strojní součásti a konstrukce, kontrolovat jejich namáhání a deformace; 

- uplatňovat zásady technické normalizace a standardizace, využívat při řešení 

technických úloh normy, strojnické tabulky aj. zdroje informací; 

 

b) Kompetence navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní 

pomůcky a technologické podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na 

strojírenské výrobky, tzn. absolventi by měli: 

- navrhovat technologické postupy zhotovení jednodušších součástí a postupy montáže 

jednodušších podskupin či výrobků; 

- vytvářet popisy jednotlivých technologických operací pro výrobu nesložitých součástí; 
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- určovat stroje, zařízení, komunální nástroje, nářadí, měřidla a další výrobní pomůcky 

pro uskutečnění jednotlivých technologických operací; 

- navrhovat základní koncepci jednoduchých operačních nástrojů, nářadí, měřidel a 

dalších výrobních pomůcek; 

- stanovovat technologické podmínky pro operace obrábění, tváření, tepelného 

zpracování apod.; 

- určovat pomocné a provozní materiály a hmoty, potřebné k uskutečnění předepsaných 

technologických operací; 

- vytvářet programy pro vykonávání jednodušších pracovních operací na číslicově 

řízených strojích; 

- navrhovat způsoby a podmínky kontroly jakosti součástí a výrobků; 

 

c) Kompetence navrhovat systémy péče o technický stav strojů a zařízení, způsoby 

zjišťování jejich technického stavu, postup práce při jejich revizích, údržbě a opravách, 

tzn. absolventi by měli: 

- zpracovávat v souladu se servisní a provozní dokumentací strojů a zařízení plány 

jejich ošetřování a údržby; 

- navrhovat s použitím servisní dokumentace strojů a zařízení způsoby zjišťování jejich 

technického stavu či závad; 

- rozhodovat o způsobu opravy závad běžných konstrukčních uzlů a agregátů strojů a 

zařízení; 

- vést záznamy o provozu, údržbě a opravách strojů a zařízení; 

- zpracovávat údaje pro objednávky potřebných náhradních dílů a komponent strojů a 

zařízení. 

 

d) Kompetence měřit základní technické veličiny, tzn. absolventi by měli: 

- používat měřidla a měřicí přístroje, vhodně aplikovat běžné způsoby kontroly a měření 

základních technických veličin; 

- měřit délkové rozměry, úhly, tvary, vzájemnou polohu ploch a prvků součástí a jakost 

jejich povrchu; 

- provádět zkoušky mechanických vlastností technických materiálů, jednoduché 

zkoušky jejich technologických vlastností, zkoušky vlastností provozních hmot a 

materiálů, kontrolu strojních součástí a nástrojů a podílet se dílčími měřeními na 

komplexních měřeních a zkouškách strojů a zařízení; 

- vyhodnocovat výsledky uskutečněných měření a zpracovávat o nich záznamy a 

protokoly. 

 

e) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pro 

podporu efektivní práce, tzn. absolventi by měli: 

- využívat aplikační programy pro podporu projektové a konstrukční přípravy výroby; 

- využívat aplikační programy pro podporu projektové přípravy, technologické 

přípravy, výroby a péče o technický stav strojů; 

- prezentovat myšlenky a návrhy s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií. 

 

f) Kompetence dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. absolventi by 

měli: 

- chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i 

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

podle příslušných norem; 

- znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence; 

- osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, rozpoznat 

možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a být schopni zajistit odstranění závad 

a možných rizik; 

- znát systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo 

poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); 

- být vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém 

onemocnění nebo úrazu a dokázat první pomoc sami poskytnout. 

 

g) Kompetence usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. absolventi 

by měli: 

- chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

podniku; 

- dodržovat stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti; 

- dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovat požadavky klienta. 

 

h) Kompetence jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. 

absolventi by měli: 

- znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení; 

- zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném 

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; 

- efektivně hospodařit s finančními prostředky; nakládat s materiály, energiemi, odpady, 

vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. 

 

2.3 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, 

stupeň dosaženého vzdělání 

Studium oboru Strojírenství je zakončeno maturitní zkouškou podle zákona 561/2004 Sb. a 

vyhlášky 177/2009 Sb. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je 

vysvědčení o maturitní zkoušce. 
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3 Charakteristika vzdělávacího programu 

 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

 

Název školního vzdělávacího programu: Strojírenství  

 

Stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Délka a forma vzdělávání:   4 roky, denní studium 

 

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání 

 

Přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 59, 60, 83, 85 (2), dále § 63, 16, 20, 

70. Konkrétní podmínky pro daný školní rok stanoví ředitel školy v souladu s platnou 

prováděcí vyhláškou. 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium jsou stanoveny v Nařízení vlády o 

soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 

 

 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace 

 

Vzdělávání se zakončuje maturitní zkouškou. Konání maturitní zkoušky se řídí školským 

zákonem 561/2004 Sb. a příslušným prováděcím právním předpisem – vyhláškou 177/2009 

Sb. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní 

zkoušce v oboru Strojírenství. 

 

Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. 

 

Společnou část maturitní zkoušky stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Její 

první povinnou součástí je komplexní zkouška z Českého jazyka a literatury. Druhou 

povinnou součástí je v přechodovém období volitelná zkouška z Cizího jazyka nebo 

z Matematiky. Po schválení plánované podoby reformní maturity bude druhou povinnou 

součástí komplexní zkouška z Cizího jazyka a třetím povinným předmětem společné části 

maturitní zkoušky pak bude Matematika.  

 

Profilová část maturitní zkoušky podle § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. povinně zahrnuje 

maturitní práci z odborných předmětů a její obhajobu před zkušební komisí, ústní zkoušku ze 

Stavby a provozu strojů (SPS) a dále ústní zkoušku z jednoho odborného předmětu podle 

studované specializace v souladu s následujícím odstavcem „Organizace vzdělávání“. Pro 

specializace GRA – Počítačová grafika a TSW – Technický software, případně PAS – 

Počítačové aplikace pro strojírenství jde o zkoušku ze Strojírenské technologie (STT). Pro 

specializaci MSV – Mechanizace stavebnictví o zkoušku ze Stavebních strojů (STS) a pro 

specializaci TZB – Technická zařízení budov jde o zkoušku z Vytápění a klimatizace (VTK). 
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Organizace vzdělávání 

 

Vzdělávání je organizováno jako čtyřleté denní studium. Výuka v prvním ročníku je pro 

všechny žáky oboru Strojírenství společná a poskytuje povinný základ odbornosti. Na konci 

prvního ročníku se žáci podle svých zájmů, dosavadních poznatků a profesních cílů hlásí na 

jedno z nabízených zaměření oboru a jeho užší specializaci: 

 

V rámci zaměření Počítačové aplikace pro design a technologii lze zvolit specializaci 

Počítačová grafika či Technický software a zaměřit se tak na funkční a pevnostní výpočty, 

postupy konstruování a přípravy výroby a na vytváření technické dokumentace. Zaměření 

Stroje a energie ve stavebnictví konkretizují specializace Mechanizace stavebnictví a 

Technická zařízení budov s důrazem na doplnění základní strojírenské odbornosti o znalost 

stavebních konstrukcí a technologií. 

 

 

 

O konečném rozdělení žáků na jednotlivá zaměření a specializace rozhoduje ředitel školy 

podle jejich zájmu, dosavadních studijních výsledků a podle aktuálních organizačních 

možností, ale vždy tak, aby souběžně probíhala výuka obou zaměření a pokud možno všech 

specializací (GRA, TSW; MSV, TZB) v souladu s požadavky firem a trhu práce.  

 

Jednotlivé třídy oboru Strojírenství pak sdružují žáky dvou sobě blízkých specializací v rámci 

jednoho zaměření a výuka všeobecně vzdělávacích i průpravných odborných předmětů tak 

může s výhodou probíhat v celých třídách. Na výuku profilujících odborných předmětů od 

druhého ročníku se třída dělí na dvě části podle specializace. 

 

V případě příliš nízkého počtu nových žáků a otevření jen jedné třídy v ročníku je 

z organizačních důvodů nabízena specializace Počítačové aplikace pro strojírenství (PAS) 

jako přijatelný a plnohodnotný kompromis mezi jindy samostatnými nepříliš odlišnými 

specializacemi GRA a TSW. Velmi specifické specializace MSV a TZB kvůli zachování 

spolehlivé uplatnitelnosti absolventů v praxi nelze sloučit a takováto třída se proto na výuku 

profilujících odborných předmětů dělí na tři části. 

 

Už od prvního ročníku se třídy dělí podle platných organizačních předpisů a aktuálních 

podmínek při výuce cizích jazyků, při cvičeních k předmětům a při praktických činnostech ve 

školních dílnách a laboratořích. 

STROJÍRENSTVÍ 

2 zaměření 

Počítačové aplikace 

pro design a 

technologii 

specializace specializace 

Stroje a energie  

ve stavebnictví 
specializace specializace 

Technická zařízení 

budov 

Počítačová 

grafika 

Mechanizace 

stavebnictví 

Technický  

software 
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Celkové pojetí vzdělávání 

 

Vzdělávání vychází v souladu s rámcovým vzdělávacím programem ze čtyř základních cílů 

vzdělávání:  

a) Naučit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné 

k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je 

rozšiřovat. 

b) Naučit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky 

obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být 

schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován. 

c) Naučit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně 

přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností. 

d) Naučit se žít společně, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě 

společnosti a nalézt v ní své místo. 

Obecným cílem středního odborného vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a 

odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání 

proto mimo jiné vychází z požadavků trhu práce. Učivo není cílem vzdělávání, ale 

prostředkem k dosažení požadovaných výstupů. Všeobecné vzdělávání má význam nejen pro 

rozvoj žáků, ale je důležité i jako průprava pro odborné vzdělávání. Veškeré vzdělávání 

usiluje o funkční propojení teorie a nácviku dovedností. Míra naplnění všech cílů vzdělávání 

však bude různá jak podle stupně vzdělání žáků, tak podle jejich schopností a dalších 

předpokladů. 

 

Vyučující vedou žáky k zodpovědnosti, soustavnosti a cílevědomosti, usilují o to, aby si žáci 

vytvořili pozitivní vztah ke zvolenému oboru a získali správné studijní i pracovní návyky 

s cílem spolehlivého a dobrého uplatnění na trhu práce. Učivo všech vyučovacích předmětů je 

doplňováno aktuálními zajímavostmi, návštěvami tématických výstav a veletrhů a zejména 

odbornými exkurzemi v různých firmách regionu, důraz se přitom klade na budování a 

prohlubování mezipředmětových vztahů. Obsah vzdělávání v jednotlivých vyučovacích 

předmětech byl odvozen od kurikulárních rámců pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obsahové 

okruhy podle rámcového vzdělávacího programu 23-41-M/01 Strojírenství, vydaného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.j. 12 698/2007-23. 

Příležitostí a zároveň motivací ke komplexnímu využití znalostí a dovedností ze všech 

vyučovacích předmětů je maturitní práce obhajovaná v závěru studia před zkušební komisí. 

 

Metody a formy výuky 

Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na konkrétní obsah učiva a na požadované 

výsledky vzdělávání. Učitelé volí vyučovací metody podle svých pedagogických zkušeností 

s ohledem na charakter vyučovaného předmětu a poměry v třídním kolektivu v zájmu 

efektivity vzdělávání. Důraz je kladen na podporu samostatné práce žáků a na zodpovědnost a 

kolegialitu při skupinové práci. Velmi přínosné bývají veřejné prezentace jednotlivých žáků a 

společná analýza jejich výsledků. Důležitou složkou výuky je používání názorných pomůcek 

v různé formě, efektivní je plošná projekce zejména obrazové dokumentace a výukových 

filmů přímo v učebnách při sledování zpětné vazby pedagogem. Vítaným oživením a 

doplněním výuky bývají i odborné přednášky a prezentace odborníků a firem z průmyslové 

praxe v kinosále školy. K procvičování a upevňování učiva slouží ústní, písemná a praktická 

cvičení v hodinách, domácí úkoly, individuální referáty a projekty. 
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Praktické vyučování umožňuje žákům využít teoretických poznatků v praxi, rozšířit si 

odborné znalosti a rozvinout dovednosti potřebné ve studovaném oboru. Základ praktického 

vyučování tvoří výuka ve školních dílnách a laboratořích. V závěru prvního ročníku jsou žáci 

během intenzivního dvoutýdenního kurzu seznámeni se všemi pracovišti školních dílen 

včetně CNC laboratoří. Ve druhém a třetím ročníku probíhá na smluvním základě čtyřtýdenní 

odborná praxe ve firmách fyzických a právnických osob v regionu. To mimo jiné umožňuje 

poznání reálných pracovních podmínek, pracovních vztahů a také požadavků přímých 

nadřízených. 

Další vzdělávací a mimovyučovací aktivity dotvářejí mezipředmětové vazby a podmínky 

pro všestranný rozvoj žáků. Kromě průběžně aktualizované nabídky nepovinných předmětů a 

zájmových kroužků převážně z oblasti sportu a odborných činností se jedná zejména o 

následující společné pravidelně zařazované aktivity. V prvním (nebo druhém) ročníku probíhá 

jednotýdenní adaptační kurz – program Start – v rámci primární prevence sociálně 

patologických jevů. V prvním (nebo druhém) ročníku se koná jednotýdenní lyžařský kurz a ve 

třetím ročníku jednotýdenní sportovně turistický kurz. Přirozenou součástí výuky jsou 

návštěvy školních divadelních a filmových představení, tématických výstav a veletrhů, 

odborné exkurze a poznávací zájezdy. Žáci jsou motivováni a vedeni k aktivní účasti 

v žákovských soutěžích, jako jsou sportovní přebory, předmětové olympiády, středoškolská 

odborná činnost  apod. 

 

Hodnocení žáků 

Hodnocení žáků vychází z klasifikačního řádu školy. Vyučující žáky hodnotí slovně a 

číselnou klasifikací, a to vždy průběžně. Učitelé hodnotí ústní, písemné a případně i praktické 

prokazování znalostí a dovedností žáků během jejich individuální nebo skupinové práce. 

Sleduje se také soustavnost přípravy na vyučování a aktivita v hodinách, samostatnost, 

tvořivost a iniciativa. Do hodnocení je žádoucí zahrnout i kultivovanost vystupování žáků, 

schopnost věcně diskutovat a logicky obhajovat své názory a výsledky. Při praktických 

činnostech se vyžaduje a hodnotí volba a správnost postupu řešení, přesnost výsledků a 

úroveň jejich zpracování a prezentace. 

 

Rozvíjení klíčových kompetencí 

Vývoj a uplatňování nových technologií, nestabilita sociálně-ekonomického prostředí a 

proměny trhu práce důrazně kladou ve výchovně vzdělávacím procesu požadavky na rozvíjení 

tzv. klíčových kompetencí: 

a) Kompetence k učení 

b) Kompetence k řešení problémů 

c) Komunikativní kompetence 

d) Personální a sociální kompetence 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí 

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

g) Matematické kompetence 

h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

Ve vzdělávání podle tohoto programu se průběžně rozvíjejí všechny klíčové kompetence tak, 

jak jsou podrobně rozepsány v profilu absolventa. Všechny vyučovací předměty i další 

aktivity přispívají k rozvoji klíčových kompetencí, ovšem různou měrou. Výuka všestranně 

rozvíjí osobnost žáků a vytváří předpoklady k jejich dalšímu vzdělávání. Učitelé motivují 

žáky k tvůrčí aktivitě, pozitivně ovlivňují jejich chování a učí je diskutovat. Žáci se učí 

pracovat v kolektivu, respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Jsou vedeni k respektování 
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kulturních hodnot a k cílevědomému budování vlastní profesní kariéry. Matematické postupy 

a dovednosti se stávají běžným nástrojem řešení praktických úkolů. Všichni žáci jsou po 

množství praktických hodin výuky obsluhy a aplikací zcela samozřejmými uživateli osobního 

počítače, mají zkušenosti s nezbytností kritického hodnocení získaných informací a umějí je 

efektivně využít při řešení úkolů. 

Výchovně vzdělávací proces je při rozvíjení a uplatňování klíčových kompetencí veden 

snahou o soustavný a patrný všestranný osobnostní rozvoj žáků v průběhu jejich přípravy na 

povolání. 

 

Začlenění průřezových témat 

Průřezová témata výrazně formují charakter žáků, proto jsou zařazována do všech ročníků 

vždy ve vazbě na určité učivo. Žáci si tak lépe uvědomí vzájemnou souvislost znalostí a 

dovedností z různých vzdělávacích oblastí jako důležitý předpoklad jejich efektivního použití. 

a) Občan v demokratické společnosti 

Těžiště realizace průřezového tématu tkví v etické výchově jako přední součásti Občanské 

nauky. K občanským ctnostem a dobré morálce by však měly vést všechny vyučovací 

předměty, a to především použitím prožitkové výukové strategie, která obsahuje přijetí žáka 

učitelem i skupinou žáků, pozitivní motivaci a prožitek žákova úspěchu. Předpokladem 

úspěšné realizace tématu je i vytvoření a udržování demokratického klimatu školy, tzn. 

dobrých a  přátelských vztahů mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem. To pak umožňuje 

plně rozvinout oboustranné cílevědomé úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáků. K jejich 

získání vedou především aktivizující metody a formy práce ve výuce, jako je problémové a 

projektové učení, kooperativní učení, různé diskusní a simulační metody, metody směřující 

k rozvoji prosociálního chování a k rozvoji funkční gramotnosti žáků (tj. schopnosti číst 

textový materiál s porozuměním, interpretovat jej, hodnotit a používat pro různé účely) atp. 

Nezbytnou součástí realizace tématu je dnes i mediální výchova. 

b) Člověk a životní prostředí 

Hlavním cílem průřezového tématu je, aby žáci pochopili souvislosti mezi různými jevy 

v prostředí a lidskými aktivitami, aby porozuměli souvislostem mezi environmentálními, 

ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji a aby pochopili vlastní 

odpovědnost za své jednání v osobním a profesním konání. Kromě všeobecného vzdělávání je 

průřezové téma začleněno i v odborné složce – zaměřuje se zejména na materiálové a 

energetické zdroje, na kvalitu pracovního prostředí, vlivy pracovních činností na prostředí a 

na zdraví, na technické a technologické procesy a řídicí činnosti. V praktickém vyučování je 

vhodné vést žáky ke správnému nakládání s odpady, využívat úsporné spotřebiče a postupy, 

dodržovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce. Vzdělávací a výchovný význam mají 

žákovské projekty s environmentální problematikou propojenou s odborným učivem a 

s odbornou praxí. 

c) Člověk a svět práce 

Hlavním cílem průřezového tématu je získání dovednosti využít svých osobnostních a 

odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry. 

Je důležité zorientovat žáky ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu a 

naučit je písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli. 

Působivé je simulování konkrétních interpersonálních situací, důležitým partnerem při výuce 

je úřad práce. Při odborných exkurzích se věnuje pozornost nejen odborné činnosti podniků, 

ale i personálnímu klimatu, organizační struktuře, pracovní náplni pracovníků, kariérovým 

postupům apod. Významnou roli zde má odborná praxe žáků v reálných pracovních 

podmínkách, realizovaná ve druhém a třetím ročníku. 
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d) Informační a komunikační technologie 

V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého 

hospodářství. Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen 

průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání 

moderního člověka. Průřezové téma je realizováno v samostatném vyučovacím předmětu 

převážně všeobecně vzdělávacího charakteru (ICT), je však patrné jeho pronikání nejen do 

ostatních předmětů povinného základu (TAD, CAD, AUT…), ale v konkrétních aplikacích i 

do předmětů odborných. Stěžejní formou výuky je cvičení v odborné učebně výpočetní 

techniky při dělení třídy na skupiny tak, aby na každé pracovní stanici pracoval jeden žák. Po 

výkladu ihned následuje praktické procvičení vyloženého učiva, praktické úlohy by neměly 

chybět v žádné vyučovací hodině.  
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. žáky se zdravotním postižením, 

zdravotním nebo sociálním znevýhodněním) zahrnuje pomoc žákům s tělesným handicapem, 

případně po úrazech – probíhá budování bezbariérového přístupu do všech prostor v hlavní 

budově 1 – a pomoc žákům se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, 

dysortografií aj.) – probíhá úzká spolupráce výchovných poradců a třídních učitelů s PPP 

Tábor a s rodiči, podle potřeby dochází k uzpůsobení podmínek přijímacích a maturitních 

zkoušek i podmínek výuky a způsobů hodnocení. Pedagogové jsou informováni o možných 

úskalích ve výuce, o individuálních potřebách konkrétního žáka a volí adekvátní metody a 

formy výuky a hodnocení (např. individuální tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, 

speciální formy zkoušení aj.). Je respektována současná 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. Žáci se specifickými poruchami učení jsou 

významně ohroženi školní neúspěšností a v některých případech se objevují problémy 

v chování, které je nutno zvládnout vhodnými výchovnými postupy. Je přitom nutně 

věnována soustavná a cílená pozornost prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování 

žáků. 

 

Péče o zvláště nadané žáky je realizována vnitřní diferenciací v hodinách, jejich zapojením do 

žákovských projektů a soutěží, předmětových olympiád, přehlídek středoškolské odborné 

činnosti, průběžně je aktualizována nabídka nepovinných předmětů a celoročních i 

krátkodobých speciálních kurzů. Ve výuce těchto žáků je vhodné využívat náročnější metody 

a postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, pokročilou práci 

s informačními a komunikačními technologiemi aj. Mimořádně nadaní žáci mají být také 

vhodně zapojováni do skupinové výuky a týmové práce (jako vedoucí i jako členové) a mají 

být vedeni k co nejlepším výkonům i v předmětech, na které nejsou orientováni. 

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a hygiena práce 

 

Problematika BOZP je organicky začleněna do výuky všech předmětů a zaměření. Všichni 

žáci jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni se školním řádem, 

s provozními řády školních laboratoří, odborných učeben a školních dílen. Zvláštní důraz je 

kladen na BOZP při rizikových činnostech, při výuce TEV, na lyžařských a sportovních 

kurzech. Žáci jsou podle potřeby proškoleni aktuálně před akcí. Výukové prostory a veškerá 

používaná zařízení podléhají pravidelným kontrolám. Zaměstnanci jsou cyklicky 

proškolováni, o čemž je vedena příslušná dokumentace. 

Problematika BOZP specifická pro studovaný obor je součástí osnov odborných předmětů. 
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4 Učební plán 

4.1 Učební plán specializace Počítačová grafika 

 

Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – specializace POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

 
 

Ročník       1. 2. 3. 4.  celk. 

 

Povinný základ     34 30 27 27  118 
 

Český jazyk a literatura  CJL  3 2 2 3  10 

Cizí jazyk (ANJ, NEJ)  CIJ  3 3 3 3  12 

Občanská nauka   OBN  - 1 1 1  3 

Dějepis    DEJ  2 - - -  2 

Matematika    MAT  4 4 2 3  13 

Matematická cvičení   MATc  1 - - -  1 

Fyzika     FYZ  3 2 - -  5 

Chemie    CHE  2 - - -  2 

Ekonomika    EKO  - - - 3  3 

Technika administrativy  TAD  0,5 - - -  0,5 

Počítačová grafika   GRA  0,5 - - -  0,5 

Základy ekologie   ZEK  - - 1 -  1 

Tělesná výchova   TEV  2 2 2 2  8 

 

Technické kreslení   TEK  2 2 - -  4 

Mechanika    MEC  2 3 2 -  7 

Strojírenská technologie  STT  2 2 3 3  10 

Stavba a provoz strojů  SPS  - 2 3 5  10 

Kontrola a měření   KOM  - - 2 2  4 

Informační a komunikační  

   technologie    ICT  2 2 - -  4 

CAD systémy    CAD  2 2 - -  4 

Elektrotechnika   ELE  - - 3 -  3 

Automatizace    AUT  - - - 2  2 

Praxe     PRA  3 3 3 -  9 

 

Výběrové předměty     0 4 6 6  16 

 

Konstrukční cvičení   KOC  - 2 2 2  6  

Technologická cvičení  TCV  - - 2 2  4 

Počítačová grafika   GRA  - 2 2 2  6 

 

Celkem      34 34 33 33  134 
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4.2 Učební plán specializace Technický software 

 

Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – specializace TECHNICKÝ SOFTWARE 

 
 

Ročník       1. 2. 3. 4.  celk. 

 

Povinný základ     34 30 27 27  118 
 

Český jazyk a literatura  CJL  3 2 2 3  10 

Cizí jazyk (ANJ, NEJ)  CIJ  3 3 3 3  12 

Občanská nauka   OBN  - 1 1 1  3 

Dějepis    DEJ  2 - - -  2 

Matematika    MAT  4 4 2 3  13 

Matematická cvičení   MATc  1 - - -  1 

Fyzika     FYZ  3 2 - -  5 

Chemie    CHE  2 - - -  2 

Ekonomika    EKO  - - - 3  3 

Technika administrativy  TAD  0,5 - - -  0,5 

Počítačová grafika   GRA  0,5 - - -  0,5 

Základy ekologie   ZEK  - - 1 -  1 

Tělesná výchova   TEV  2 2 2 2  8 

 

Technické kreslení   TEK  2 2 - -  4 

Mechanika    MEC  2 3 2 -  7 

Strojírenská technologie  STT  2 2 3 3  10 

Stavba a provoz strojů  SPS  - 2 3 5  10 

Kontrola a měření   KOM  - - 2 2  4 

Informační a komunikační  

   technologie    ICT  2 2 - -  4 

CAD systémy    CAD  2 2 - -  4 

Elektrotechnika   ELE  - - 3 -  3 

Automatizace    AUT  - - - 2  2 

Praxe     PRA  3 3 3 -  9 

 

Výběrové předměty     0 4 6 6  16 

 

Konstrukční cvičení   KOC  - 2 2 2  6  

Technologická cvičení  TCV  - - 2 2  4 

Technický software   TSW  - 2 2 2  6 

 

Celkem      34 34 33 33  134 
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4.3 Učební plán specializace Mechanizace stavebnictví 

 

Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – specializace MECHANIZACE STAVEBNICTVÍ 

 
 

Ročník       1. 2. 3. 4.  celk. 

 

Povinný základ     34 30 27 27  118 
 

Český jazyk a literatura  CJL  3 2 2 3  10 

Cizí jazyk (ANJ, NEJ)  CIJ  3 3 3 3  12 

Občanská nauka   OBN  - 1 1 1  3 

Dějepis    DEJ  2 - - -  2 

Matematika    MAT  4 4 2 3  13 

Matematická cvičení   MATc  1 - - -  1 

Fyzika     FYZ  3 2 - -  5 

Chemie    CHE  2 - - -  2 

Ekonomika    EKO  - - - 3  3 

Technika administrativy  TAD  0,5 - - -  0,5 

Počítačová grafika   GRA  0,5 - - -  0,5 

Základy ekologie   ZEK  - - 1 -  1 

Tělesná výchova   TEV  2 2 2 2  8 

 

Technické kreslení   TEK  2 2 - -  4 

Mechanika    MEC  2 3 2 -  7 

Strojírenská technologie  STT  2 2 3 3  10 

Stavba a provoz strojů  SPS  - 2 3 5  10 

Kontrola a měření   KOM  - - 2 2  4 

Informační a komunikační  

   technologie    ICT  2 2 - -  4 

CAD systémy    CAD  2 2 - -  4 

Elektrotechnika   ELE  - - 3 -  3 

Automatizace    AUT  - - - 2  2 

Praxe     PRA  3 3 3 -  9 

 

Výběrové předměty     0 4 6 6  16 

 

Základy stavitelství   ZAS  - 2 - -  2 

Stavební technologie   STE  - - 2 -  2 

Stavební stroje   STS  - 2 2 2  6 

Konstrukční cvičení   KOC  - - 2 4  6 

 

Celkem      34 34 33 33  134 
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4.4 Učební plán specializace Technická zařízení budov 

 

Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – specializace TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 

 
 

Ročník       1. 2. 3. 4.  celk. 

 

Povinný základ     34 30 27 27  118 
 

Český jazyk a literatura  CJL  3 2 2 3  10 

Cizí jazyk (ANJ, NEJ)  CIJ  3 3 3 3  12 

Občanská nauka   OBN  - 1 1 1  3 

Dějepis    DEJ  2 - - -  2 

Matematika    MAT  4 4 2 3  13 

Matematická cvičení   MATc  1 - - -  1 

Fyzika     FYZ  3 2 - -  5 

Chemie    CHE  2 - - -  2 

Ekonomika    EKO  - - - 3  3 

Technika administrativy  TAD  0,5 - - -  0,5 

Počítačová grafika   GRA  0,5 - - -  0,5 

Základy ekologie   ZEK  - - 1 -  1 

Tělesná výchova   TEV  2 2 2 2  8 

 

Technické kreslení   TEK  2 2 - -  4 

Mechanika    MEC  2 3 2 -  7 

Strojírenská technologie  STT  2 2 3 3  10 

Stavba a provoz strojů  SPS  - 2 3 5  10 

Kontrola a měření   KOM  - - 2 2  4 

Informační a komunikační  

   technologie    ICT  2 2 - -  4 

CAD systémy    CAD  2 2 - -  4 

Elektrotechnika   ELE  - - 3 -  3 

Automatizace    AUT  - - - 2  2 

Praxe     PRA  3 3 3 -  9 

 

Výběrové předměty     0 4 6 6  16 

 

Základy stavitelství   ZAS  - 2 - -  2 

Zásobování vodou a plynem    ZVP  - - 2 2  4 

Vytápění a klimatizace  VTK  - 2 2 2  6 

Projektování na počítači  PRJ  - - 2 2  4 

 

Celkem      34 34 33 33  134 
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4.5 Učební plán specializace Počítačové aplikace pro strojírenství 

 

Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – specializace POČÍTAČOVÉ APLIKACE PRO 

STROJÍRENSTVÍ 

 
 

Ročník       1. 2. 3. 4.  celk. 

 

Povinný základ     34 30 27 27  118 
 

Český jazyk a literatura  CJL  3 2 2 3  10 

Cizí jazyk (ANJ, NEJ)  CIJ  3 3 3 3  12 

Občanská nauka   OBN  - 1 1 1  3 

Dějepis    DEJ  2 - - -  2 

Matematika    MAT  4 4 2 3  13 

Matematická cvičení   MATc  1 - - -  1 

Fyzika     FYZ  3 2 - -  5 

Chemie    CHE  2 - - -  2 

Ekonomika    EKO  - - - 3  3 

Technika administrativy  TAD  0,5 - - -  0,5 

Počítačová grafika   GRA  0,5 - - -  0,5 

Základy ekologie   ZEK  - - 1 -  1 

Tělesná výchova   TEV  2 2 2 2  8 

 

Technické kreslení   TEK  2 2 - -  4 

Mechanika    MEC  2 3 2 -  7 

Strojírenská technologie  STT  2 2 3 3  10 

Stavba a provoz strojů  SPS  - 2 3 5  10 

Kontrola a měření   KOM  - - 2 2  4 

Informační a komunikační  

   technologie    ICT  2 2 - -  4 

CAD systémy    CAD  2 2 - -  4 

Elektrotechnika   ELE  - - 3 -  3 

Automatizace    AUT  - - - 2  2 

Praxe     PRA  3 3 3 -  9 

 

Výběrové předměty     0 4 6 6  16 

 

Konstrukční cvičení   KOC  - 2 2 2  6  

Technologická cvičení  TCV  - - 2 2  4 

Počítačové aplikace  

   pro strojírenství   PAS  - 2 2 2  6 

 

Celkem      34 34 33 33  134 
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Poznámky 

 

1. Všechny uvedené vyučovací předměty jsou povinné kromě Cizího jazyka, který je 

volitelný z nabídky Anglický jazyk, Německý jazyk. Nepovinné předměty jsou 

nabízeny podle aktuálních možností školy a zájmu žáků, jedná se především o 

kolektivní sporty a další cizí jazyk. 

2. V 1. ročníku se nevyučují výběrové předměty profilující absolventa podle zaměření, 

je tedy společný pro celý studijní obor. Na konci prvního ročníku se žáci podle svých 

zájmů, dosavadních poznatků a profesních cílů hlásí na jedno z nabízených zaměření 

oboru, jak o tom pojednává kapitola Charakteristika vzdělávacího programu v odstavci 

Organizace vzdělávání. 

3. K ověření a prohloubení klíčových kompetencí personálních a sociálních slouží 

jednotýdenní adaptační kurz Start, organizovaný v prvním (případně druhém) ročníku 

jako součást primární prevence sociálně patologických jevů. 

4. Součástí vzdělávání pro zdraví je kromě uvedené Tělesné výchovy i jednotýdenní 

lyžařský kurz organizovaný ve druhém ročníku a jednotýdenní sportovně turistický 

kurz organizovaný v třetím ročníku. 

5. Praktické vyučování je realizováno průběžně v předmětu Praxe během 1. až 3. 

ročníku ve školních dílnách, intenzivním 2-týdenním kurzem ve všech školních 

dílnách včetně CNC pracovišť na konci 1. ročníku, dále souvislou odbornou praxí v 2. 

a 3. ročníku prováděnou v průmyslových podnicích a firmách v souhrnném rozsahu 

2x4 týdny a také při laboratorních pracích v předmětech Fyzika, Kontrola a měření, 

Elektrotechnika a Automatizace. 

6. Při výuce cizích jazyků a při laboratorních pracích se třída dělí na skupiny podle 

platných předpisů. V předmětu Kontrola a měření se střídají v pololetí poloviny třídy 

v technologické a strojnické laboratoři školy. 

7. Výuka práce na počítači probíhá ve specializovaných učebnách, kde má každý žák 

k dispozici počítač s veškerým potřebným programovým vybavením a podle potřeby 

s přístupem na Internet. 

 

 

Využití týdnů ve školním roce 

 

Aktivita / Ročník 1. 2. 3. 4. 

Výuka podle běžného rozvrhu  33 týdnů 33 týdnů 33 týdnů 29 týdnů 

Start - adaptační kurz v rámci primární 

prevence sociálně patologických jevů 
1 týden - - - 

Lyžařský kurz - 1 týden - - 

Sportovně turistický kurz - - 1 týden - 

Souvislá odborná praxe 2 týdny 4 týdny 4 týdny - 

Pravidelné odborné exkurze 1 týden 1 týden 1 týden 1 týden 

Zapojení do školních projektů 1 týden 1 týden 1 týden 1 týden 

Maturitní zkoušky - - - 4 týdny 

Časová rezerva 2 týdny - - 1 týden 

Celkem 40 týdnů 40 týdnů 40 týdnů 36 týdnů 
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5 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 

5.1 RVP → ŠVP specializace Počítačová grafika 

 

Obor: 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – specializace POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní 

 

Vzdělávací oblasti a  

obsahové okruhy RVP 

M
in

. 
p
o
če

t 
h
o
d
in

 z
a 

ce
lo

u
 

d
o
b
u
 v

zd
ěl

áv
án

í 
d
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 R
V

P
 

(t
ý
d
en

n
íc

h
 /

 c
el

k
o
v
ý
) 

Vyučovací 

předmět 

Týdenní hodinová 

dotace 

P
o
če

t 
h
o
d
in

 z
a 

ce
lo

u
 d

o
b
u
 

v
zd

ěl
áv

án
í 

d
le

 Š
V

P
 

(t
ý
d
en

n
íc

h
 /

 c
el

k
o
v
ý
) 

Ročník 

1. 2. 3. 4. 

Jazykové vzdělávání 

- český jazyk 

- cizí jazyk 

 

5 / 160 

10 / 320 

 

CJL 1/2 - mluvnice 

CIJ (ANJ, NEJ) 

 

1,5 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1,5 

3 

 

5 / 160 

12 / 384 

Společenskovědní vzdělávání 
5 / 160 

OBN 

DEJ 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
5 / 160 

Přírodovědné vzdělávání 

- fyzikální 

- chemické 

- biologické a ekologické 

6 / 192 

(3) 

 

FYZ 

CHE 

ZEK 

 

3 

2 

0 

 

2 

0 

0 

 

0 

0 

1 

 

0 

0 

0 

8 / 256 

Matematické vzdělávání 12 / 384 MAT 

MATc 

4 

1 

4 2 3 14 / 448 

Estetické vzdělávání 5 / 160 CJL 1/2 - literatura 1,5 1 1 1,5 5 / 160 

Vzdělávání pro zdraví 8 / 256 TEV 

+ Lyž. kurz 

+ Sport. tur. kurz 

2 

0 

0 

2 

1 t. 

0 

2 

0 

1 t. 

2 

0 

0 

8 / 256 

 

Vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích 

 

6 / 192 

ICT 

TAD 

GRA 

CAD 

2 

0,5 

0,5 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 / 224 

Ekonomické vzdělávání 3 / 96 EKO 0 0 0 3 3 / 96 

   Mezisoučet z této části tabulky 60/1920  25 16 11 15 67/2144 

Odborné vzdělávání – rozpracováno souvisle na následující straně ŠVP 

 

Poznámky:  

     Vyučovací předměty CAD systémy (CAD) a Počítačová grafika (GRA) jsou v souladu 

s obsahem učiva, jeho časovým sledem i významem pro odbornou praxi řazeny zčásti do 

vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a zčásti do odborného vzdělávání. 

     Po vzoru RVP jsou pro názornou porovnatelnost vyčíslovány celkové počty hodin pro 

průměrnou dobu vyučování dle rozvrhu 32 týdnů za školní rok. 
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Vzdělávací oblasti a  

obsahové okruhy RVP 
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 c
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Vyučovací 

předmět 

Týdenní hodinová 

dotace 
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u
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í 

d
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V

P
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ý
d
en

n
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h
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 c
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k
o
v
ý
) 

Ročník 

1. 2. 3. 4. 

Odborné vzdělávání 

- Projektování a konstruování 

 

 

 

 

 

- Strojírenská technologie 

 

 

 

 

 

- Stavba a provoz strojů 

 

18 / 576 

 

 

 

 

 

10 / 320 

 

 

 

 

 

12 / 384 

 

KOC 

TCV 

MEC 

TEK 

GRA 

 

PRA 

+ Odb. praxe 

STT 

KOM 

CAD 

 

SPS 

ELE 

AUT 

 

0 

0 

2 

2 

0 

 

3 

2 t. 

2 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

2 

0 

3 

2 

2 

 

3 

4 t. 

2 

0 

2 

 

2 

0 

0 

 

2 

2 

2 

0 

2 

 

3 

4 t. 

3 

2 

0 

 

3 

3 

0 

 

2 

2 

0 

0 

2 

 

0 

0 

3 

2 

0 

 

5 

0 

2 

 

 

 

27 / 864 

 

 

 

 

 

25 / 800 

 

 

 

 

15 / 480 

 

Disponibilní hodiny 28 / 896       

  Mezisoučet z této části tabulky 68/2176  9 18 22 18 67/2144 

Celkem  128/4096  34 34 33 33 134/4288 
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5.2 RVP → ŠVP specializace Technický software 

 

Obor: 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – specializace TECHNICKÝ SOFTWARE 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní 

 

Vzdělávací oblasti a  

obsahové okruhy RVP 

M
in
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 c
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Vyučovací 

předmět 

Týdenní hodinová 

dotace 
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 d
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 c
el

k
o
v
ý
) 

Ročník 

1. 2. 3. 4. 

Jazykové vzdělávání 

- český jazyk 

- cizí jazyk 

 

5 / 160 

10 / 320 

 

CJL 1/2 - mluvnice 

CIJ (ANJ, NEJ) 

 

1,5 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1,5 

3 

 

5 / 160 

12 / 384 

Společenskovědní vzdělávání 
5 / 160 

OBN 

DEJ 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
5 / 160 

Přírodovědné vzdělávání 

- fyzikální 

- chemické 

- biologické a ekologické 

6 / 192 

(3) 

 

FYZ 

CHE 

ZEK 

 

3 

2 

0 

 

2 

0 

0 

 

0 

0 

1 

 

0 

0 

0 

8 / 256 

Matematické vzdělávání 12 / 384 MAT 

MATc 

4 

1 

4 2 3 14 / 448 

Estetické vzdělávání 5 / 160 CJL 1/2 - literatura 1,5 1 1 1,5 5/ 160 

Vzdělávání pro zdraví 8 / 256 TEV 

+ Lyž. kurz 

+ Sport. tur. kurz 

2 

0 

0 

2 

1 t. 

0 

2 

0 

1 t. 

2 

0 

0 

8 / 244 

 

Vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích 

 

6 / 192 

ICT 

TAD 

GRA 

CAD 

2 

0,5 

0,5 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 / 224 

Ekonomické vzdělávání 3 / 96 EKO 0 0 0 3 3 / 96 

   Mezisoučet z této části tabulky 60/1920  25 16 11 15 67/2144 

Odborné vzdělávání – rozpracováno souvisle na následující straně ŠVP 

 

Poznámky:  

     Vyučovací předmět CAD systémy (CAD) je v souladu s obsahem učiva, jeho časovým 

sledem i významem pro odbornou praxi řazen zčásti do vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích a zčásti do odborného vzdělávání. 

     Po vzoru RVP jsou pro názornou porovnatelnost vyčíslovány celkové počty hodin pro 

průměrnou dobu vyučování dle rozvrhu 32 týdnů za školní rok. 
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   Mezisoučet z této části tabulky 68/2176  9 18 22 18 67/2144 

Celkem  128/4096  34 34 33 33 134/4288 
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5.3 RVP → ŠVP specializace Mechanizace stavebnictví 

 

Obor: 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – specializace MECHANIZACE STAVEBNICTVÍ 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní 
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Poznámky:  

     Vyučovací předmět CAD systémy (CAD) je v souladu s obsahem učiva, jeho časovým 

sledem i významem pro odbornou praxi řazen zčásti do vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích a zčásti do odborného vzdělávání. 

     Po vzoru RVP jsou pro názornou porovnatelnost vyčíslovány celkové počty hodin pro 

průměrnou dobu vyučování dle rozvrhu 32 týdnů za školní rok. 
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5.4 RVP → ŠVP specializace Technická zařízení budov 

 

Obor: 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – specializace TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní 
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Poznámky:  

     Vyučovací předmět CAD systémy (CAD) je v souladu s obsahem učiva, jeho časovým 

sledem i významem pro odbornou praxi řazen zčásti do vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích a zčásti do odborného vzdělávání. 

     Po vzoru RVP jsou pro názornou porovnatelnost vyčíslovány celkové počty hodin pro 

průměrnou dobu vyučování dle rozvrhu 32 týdnů za školní rok. 

 



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 

 

33 

 

Vzdělávací oblasti a  

obsahové okruhy RVP 

M
in

. 
p
o
če

t 
h
o
d
in

 z
a 

ce
lo

u
 

d
o
b
u
 v

zd
ěl

áv
án

í 
d
le

 R
V

P
 

(t
ý
d
en

n
íc

h
 /

 c
el

k
o
v
ý
) 

Vyučovací 

předmět 

Týdenní hodinová 

dotace 

P
o
če

t 
h
o
d
in

 z
a 

ce
lo

u
 d

o
b
u
 

v
zd

ěl
áv

án
í 

d
le

 Š
V

P
 

(t
ý
d
en

n
íc

h
 /

 c
el

k
o
v
ý
) 

Ročník 

1. 2. 3. 4. 

Odborné vzdělávání 

- Projektování a konstruování 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Strojírenská technologie 

 

 

 

 

 

- Stavba a provoz strojů 

 

18 / 576 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 / 320 

 

 

 

 

 

12 / 384 

 

SPS 1/5 

ZVP 

STT 1/5 

MEC 

TEK 

ZAS 

PRJ 

VTK 2/3 

 

PRA 

+ Odb. praxe 

STT 4/5 

KOM 

CAD 

 

SPS 4/5 

VTK 1/3 

ELE 

AUT 

 

0 

0 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

 

3 

2 t. 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

2 

0 

0 

3 

2 

2 

0 

2 

 

3 

4 t. 

2 

0 

2 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

2 

0 

2 

0 

0 

2 

2 

 

3 

4 t. 

3 

2 

0 

 

3 

0 

3 

0 

 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

 

0 

0 

3 

2 

0 

 

5 

2 

0 

2 

 

 

 

29 / 928 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 / 736 

 

 

 

 

15 / 480 
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Celkem  128/4096  34 34 33 33 134/4288 
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5.5 RVP → ŠVP specializace Počítačové aplikace pro strojírenství 

 

Obor: 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – specializace POČÍTAČOVÉ APLIKACE PRO 

STROJÍRENSTVÍ 
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní 
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Poznámky:  

     Vyučovací předmět CAD systémy (CAD) je v souladu s obsahem učiva, jeho časovým 

sledem i významem pro odbornou praxi řazen zčásti do vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích a zčásti do odborného vzdělávání. 

     Po vzoru RVP jsou pro názornou porovnatelnost vyčíslovány celkové počty hodin pro 

průměrnou dobu vyučování dle rozvrhu 32 týdnů za školní rok. 
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   Mezisoučet z této části tabulky 68/2176  9 18 22 18 67/2144 

Celkem  128/4096  34 34 33 33 134/4288 
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6 Učební osnovy 

6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Předmět český jazyk a literatura je neoddělitelnou součástí všeobecného vzdělávání a je 

základem klíčových schopností a dovedností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí 

všech vyučovacích předmětů. Obecným cílem jazykového vzdělávání v českém jazyce je 

rozvíjet komunikační kompetenci žáků na základě jazykových a slohových znalostí ze 

základní školy, kultivovat jejich jazykový projev, ovlivňovat utváření hodnotové orientace 

žáků a jejich postojů v oblasti kulturní, společenské i mezilidské. K dosažení tohoto cíle 

přispívá také estetické vzdělávání. 

Výuka směruje k tomu, aby žáci: 

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

srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory 

− kultivovali svůj jazykový projev a uplatňovali své jazykové znalosti v dalším vzdělávání 

− uplatňovali normy kulturního chování ve společenských a pracovních situacích 

− uměli prezentovat své názory, vhodně argumentovali, dokázali obhájit svá stanoviska, ale i 

naslouchat druhým 

− orientovali se v současném světě masmédií, dovedli získávat potřebné informace z různých 

zdrojů a kriticky je zhodnotit 

− měli přehled o etapách kulturního a společenského vývoje 

− byli schopni porozumět danému textu, interpretovat jeho obsah, aplikovat na něj poznatky 

z literární teorie a rozebrat jej také po stránce jazykové, případně stylistické. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je tvořeno dvěma základními složkami předmětu, jazykovou a literární, které se 

vzájemně prolínají. Jazykové vzdělávání prohlubuje znalost jazykového systému, a tím rozvíjí 

komunikační schopnosti žáků. Přispívá také ke zvyšování úrovně kultivovanosti psaného i 

mluveného jazykového projevu a společenského vystupování žáků. Literární složka pomáhá 

formovat estetické vnímání světa. Literární historie pojednává o tvorbě vybraných autorů 

jednotlivých epoch a sleduje jejich dílo ve všeobecných dobových souvislostech. Náplní 

předmětu jsou také základní pojmy literární teorie, které se žáci naučí uplatňovat při práci 

s texty. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka předmětu probíhá v učebnách, které jsou vybaveny moderní výpočetní technikou. 

Součástí výuky jsou rovněž návštěvy divadelních a filmových představení, výchovných 

koncertů a kulturních institucí (např. knihovny); žáci mají možnost absolvovat také kulturně-

poznávací exkurze. Žáci jsou seznámeni se základními fakty daného tematického celku, poté 
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nabyté znalosti procvičují a jsou vybízeni k tomu, aby je využívali v samostatném projevu. 

Důraz je kladen také na samostatnou přípravu mimo vyučování a možnosti využití moderních 

technologií při získávání informací. Žáci jsou zapojeni do hromadného vyučování, skupinové 

výuky, práce ve dvojicích nebo se zabývají daným úkolem samostatně. Při výuce literatury se 

při probírání jednotlivých kulturních a historických období posilují mezipředmětové vztahy 

zejména s dějepisem, architekturou a občanskou naukou.  

 

Způsob hodnocení žáků 

Vyučující hodnotí kultivovaný jazykový projev (psaný i mluvený), pravopisné znalosti, 

úroveň znalostí literární vědy a zohledňuje práci s literárním textem. Hodnotí se i dosažená 

úroveň klíčových kompetencí žáků v průřezových tématech. 

Žáci budou hodnoceni objektivně, tak aby hodnocení mělo motivační charakter. Hodnocení se 

bude řídit klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. Každý žák bude mít možnost 

prezentovat své vědomosti a dovednosti jak ústně, tak písemně, průběžně budou zařazovány 

ověřovací kontrolní práce. V každém pololetí bude zařazena povinná písemná práce. Při 

pololetní klasifikaci budou vyučující vycházet nejen z výsledků písemného a ústního 

zkoušení, ale i z celkového přístupu žáka k vyučovacímu procesu a z přístupu k plnění 

studijních povinností. 

Speciální pozornost bude věnována žákům s poruchami učení podle konkrétních potřeb. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci by si měli v hodinách českého jazyka osvojit: 

komunikativní kompetence: 

- schopnost vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných a vhodně se prezentovat 

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

správně 

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

druhých 

- zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, snažit 

se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 

- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, 

diskusí, porad apod.) 

- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

personální kompetence: 

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

životních podmínek 

- efektivně se učit pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok 

sociální kompetence: 

- pečovat o své fyzické a duševní zdraví 

- pracovat v týmu, podílet se na realizaci společných pracovních činností 

- podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat 

návrhy jiných 

- přijímat hodnocení svých výsledků, kritiku a adekvátně na ni reagovat 

- využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

- efektivně pracovat s informacemi 

- chápat jazykové vzdělávání jako součásti lidské kultury 

- hledat a vytvářet integrační vazby s ostatními předměty. 
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Začlenění průřezových témat 

Člověk  a životní prostředí 

Výuka přispívá k rozvoji komunikativní kompetence zaměřené na posílení dovedností 

vyjadřovat a zdůvodňovat své názory, zprostředkovávat informace, obhajovat řešení 

problematiky životního prostředí a působit pozitivním směrem na jednání a postoje druhých 

lidí. 

Informační a komunikační technologie 

Předmět podporuje rozvoj komunikativní kompetence zaměřené na práci s informacemi a 

s komunikačními prostředky vzhledem k vývoji informačních a komunikačních technologií. 

Občan v demokratické společnosti 

Žáci se dokáží orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit; jednat s lidmi, 

diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, efektivně pracovat s informacemi, tj. 

umět získávat a kriticky vyhodnocovat informace. 

Člověk a svět práce 

Výuka rozvíjí komunikativní kompetence zaměřené na vyhledávání a posuzování informací o 

profesních příležitostech, pomáhá orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu. 

Učí vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, orientovat se v ní a posuzovat ji 

z hlediska svých předpokladů a profesních cílů, písemně i verbálně se prezentovat při jednání 

s potenciálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

1.ročník: Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- zná pravidla českého pravopisu a uplatňuje je 

v písemném projevu 

- samostatně pracuje s normativními příručkami 

českého jazyka 

 

1. Upevňování základních pravopisných 

jevů 

 

Žák: 

- formuluje základní pojmy 

- rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty 

- rozlišuje nespisovný jazyk a jeho varianty 

- pochopí vývojové tendence současné spisovné 

češtiny 

- seznámí se se zvukovou stránkou jazykových 

projevů 

 

2. Obecné poznatky o jazyce 

Žák: 

- orientuje se ve výstavbě textu 

- samostatně zpracovává informace 

- používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

- umí vypracovat výpisky, výtah, osnovu 

- má přehled o knihovnických službách, 

orientuje se ve jmenném a věcném rejstříku 

- umí zpracovávat informace z internetu 

 

3. Získávání a zpracování informací 

Žák: 

- umí odlišit v souvislém textu syntakticky 

správný jev či konstrukci od jevu chybného, 

 

4. Syntax 
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nevhodného 

- provede základní syntaktickou analýzu textu 

- uplatňuje znalosti ze skladby ve svém 

logickém vyjadřování 

- dělá si poznámky z přednášek a jiných 

mluvených projevů 

Žák: 

- ovládá techniku mluveného slova, umí klást 

otázky a vhodně formulovat odpovědi 

- vystihne charakteristické znaky různých 

druhů projevů a rozdíly mezi nimi 

- sestaví jednoduché informativní útvary 

- je schopen přednést ústní i písemný projev 

- odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační 

nedostatky 

- orientuje se v základních pojmech jazykovědy 

a stylistiky 

- rozlišuje charakteristické rysy funkčních stylů 

podle zaměření a funkce 

- vhodně používá jednotlivé slohové postupy a 

útvary 

- volí vhodné jazykové prostředky při práci 

s textem 

 

5. Komunikační a slohová výchova 

Žák: 

- vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

- klasifikuje konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

- orientuje se v základních pojmech literární 

vědy 

- rozezná umělecký text od neuměleckého 

- zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných historických 

období 

- zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr 

i pro další generace 

- vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých 

děl 

 

6. Literární vývoj od počátku písemnictví 

do preromantismu 

2.ročník: Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- používá adekvátní slovní zásobu včetně 

příslušné odborné terminologie 

- dovede adekvátně posoudit sémantiku slov 

- orientuje se v základní terminologii 

- samostatně pracuje se slovníky 

- analyzuje text na základě slovní zásoby 

 

1. Nauka o slovní zásobě 
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Žák: 

- rozlišuje základní způsoby tvoření slov 

- postihne stavbu slova 

- získané poznatky využívá v písemném i 

mluveném projevu 

- aktivně pracuje se slovníky a dalšími 

jazykovými příručkami 

 

2. Tvoření slov 

Žák: 

- v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

- orientuje se v systému slovních druhů 

- dokáže provést základní morfologickou 

analýzu textu 

 

3. Tvarosloví 

Žák: 

- vhodně používá slohový postup 

- posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a 

skladbu 

- vystihne charakteristické znaky daného 

slohového útvaru 

- rozpozná funkční styl, v typických případech 

slohový útvar 

- vyjadřuje se věcně a správně 

- sestaví základní útvary administrativního 

stylu, dokáže je formálně upravit 

- používá adekvátní slovní zásobu včetně 

příslušné odborné terminologie 

- odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru 

v základních útvarech odborného stylu, 

především popisném a výkladovém 

- pořizuje z odborného textu výpisky a výtah 

 

4. Komunikační a slohová výchova 

Žák: 

- samostatně interpretuje literární text 

- zopakuje základní literární terminologii 

- dovede využít získané informace a prezentuje 

je vhodným způsobem 

- zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných historických 

období 

- zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr 

i pro další generace 

- vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých 

děl 

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti. 

 

5. Literární vývoj od romantismu do  

90. let 19. století 
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3.ročník: Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- provede složitější syntaktickou analýzu textu 

- uvědomuje si a dokáže využít zásady 

aktuálního členění věty 

- uplatňuje znalosti ze skladby ve svém 

logickém vyjadřování 

 

1. Nauka o větě a souvětí 

Žák: 

- zná pravidla českého pravopisu a uplatňuje je 

v písemném projevu 

- samostatně pracuje s nejnovějšími 

normativními příručkami českého jazyka 

- orientuje se v základních pojmech 

- má přehled o systému hlásek 

- dokáže rozpoznat nejčastější odchylky od 

spisovné výslovnosti 

- vysvětlí základní principy výslovnosti cizích 

slov 

- seznámí se zvukovou stránkou jazykových 

projevů 

 

2. Ortografie a ortoepie 

Žák: 

- rozpozná charakteristické rysy úvahy 

- postihne kompozici textu 

- adekvátně posoudí vhodnost výběru slovní 

zásoby 

- pokusí se vypracovat kritiku uměleckého díla 

- napíše úvahu na dané téma 

- dovede vystihnout základní charakter textu 

z hlediska stylistického 

- sestaví jednoduché zpravodajské a propagační 

útvary 

- má přehled o denním tisku a tisku své 

zájmové oblasti 

 

3. Komunikační a slohová výchova  

Žák: 

- rozezná umělecký text od neuměleckého 

- vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

- interpretuje text a debatuje o něm 

- při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární 

teorie a poetiky 

- zná literárně historické reálie natolik, že 

dokáže řešit interpretační úkoly, které ze 

znalostí tohoto druhu vycházejí 

- zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných historických 

období 

- hodnotí význam daného autora a díla pro 

dobu, v níž tvořil pro příslušný umělecký směr 

 

4. Literární vývoj od počátku 20. století do 

2. světové války 
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i pro další generace 

- vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých 

děl 

- samostatně vyhledává informace v této oblasti 

4.ročník: Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- vhodně se prezentuje 

- ovládá techniku mluveného slova, vhodně 

formuluje odpovědi 

- vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně 

- je schopen přednést krátký projev na určené i 

vybrané téma 

- řídí se zásadami správné výslovnosti 

 

1. Jazyková kultura 

Žák: 

- prohlubuje své znalosti z dané oblasti 

- ovládá techniku psaného a mluveného projevu 

 

2. Zdokonalování jazykových vědomostí a 

dovedností 

Žák: 

- syntetizuje poznatky nabyté v průběhu studia 

 

3. Procvičování a upevňování pravopisu, 

morfologie a syntaxe 

Žák: 

- umí argumentovat a obhajovat svá stanoviska 

- ovládá techniku mluveného slova, umí klást 

otázky a vhodně formulovat odpovědi 

 

4. Komunikační a slohová výchova 

Žák: 

- orientuje se v základních pojmech literární 

vědy důležitých při rozboru uměleckého textu 

- dokáže vnímat dílčí jazykové prostředky 

výstavby uměleckého textu 

- orientuje se v kompozičních postupech 

uměleckého textu 

- vnímá estetický účinek konkrétních dílčích 

znaků 

- orientuje se v literárně-historických reáliích 

natolik, že dokáže řešit interpretační úkoly, 

které ze znalosti tohoto druhu vycházejí 

 

5. Literární vývoj od roku 1945 do 

současnosti 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník:  1. – 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 1.ročník 3 týdně , 2.ročník 2 týdně, 3.ročník 2 týdně, 4.ročník 3 týdně 

Zpracovali : Mgr. V. Bulant, Mgr. K. Chotovinský, Mgr. G. Manová, Mgr. M. Pistulková,  

Mgr. J. Sekalová, PhDr. H. Slavíčková  

Učebnice: kol. autorů: Literatura pro střední školy – ucelená řada, Didaktis 2008 

kol. autorů: Český jazyk pro střední školy – ucelená řada, Didaktis 2009 

kol. autorů: Komunikace v českém jazyce pro střední školy, Didaktis 

kol. autorů: Čítanka I.-IV. k literatuře v kostce, Fragment 

kol. autorů: Čítanka 1-4 k literatuře – přehled SŠ učiva, nakl. VÝUKA.cz 
 

1.r. Tematický celek 
Počty 

hodin 
Období 

1.  Upevňování základních pravopisných jevů  7 průběžně 

2. Obecné poznatky o jazyce 3 9., 10. 

3. 

Získávání a zpracování informací 

a. Práce s textem 

b. Vyhledávání a zpracování informací 

c. Prezentace 

15 

5 

5 

5 průběžně 

4. Syntax 5 průběžně 

5. 

Komunikační a slohová výchova 

a. Úvod do stylistiky 

b. Vypravování 

c. Referát 

d. Slohové práce 

19 

4 

7 

4 

4 

 

11. 

11., 12. 

4., 5. 

12., 5. 

6. Literární vývoj od počátku písemnictví do preromantismu 50   

    a. Teorie literatury 9 9. 

    b. Počátky písemnictví 4 10. 

    c. Antická kultura 6 11. 

    d. Středověká literatura 9 12., 1. 

    e. Renesance a humanismus 7 2., 3. 

    f.  Baroko 3 4. 

    g. Klasicismus, osvícenství 4 5. – 6. 

    h. Současná literatura 3 průběžně 

    i. Upevňování znalostí 5 6.+průběžně 

2.r. Tematický celek 
Počty 

hodin 
Období 

1. Nauka o slovní zásobě 4 9.+průběžně 

2. Tvoření slov 2 10., 11. 

3. Tvarosloví 3 průběžně 

4. Komunikační a slohová výchova 20 průběžně 

    a. Popis  6 11., 12. 

    b. Charakteristika  4 11., 12. 
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    c. Útvary administrativního stylu  6 4., 5. 

    d. Slohová práce  4 12., 5. 

5. Literární vývoj od romantismu do 90. let 19. století 37   

    a. Národní obrození 2 9. 

    b. Preromantismus 2 9. 

 

   c. Romantismus 

       - světová literatura 

       - česká literatura 

 

5 

5 

10., 11., 12. 

 

   d. Realismus 

       - Světový realismus 

       - Český realismus 

       - Naturalismus 

 

7 

6 

3 

1., 2., 3., 4., 

5. 

    e. Moderní směry přelomu století   3 5., 6. 

    f. Současná literatura 4 6.+průběžně 

3.r. Tematický celek 
Počty 

hodin 
Období 

1. Nauka o větě a souvětí 7 9., 10., 11., 

12., 1. 

2. Ortografie a ortoepie 3 2., 3., 4. 

3. Komunikační a slohová výchova 19   

    a. Útvary publicistického stylu  6 10., 11., 12. 

    b. Úvaha  7 3. 

    c. Kritika  2 4. 

    d. Slohová práce  4 12., 4. 

4. Literární vývoj od počátku 20. století do 2. sv. války 37   

   a. Umělecké směry počátku století 3 9., 10. 

   b. Odraz 1. sv. války v literatuře 5 11., 12. 

   c. Poezie mezi válkami 4 12., 1. 

 

  d. Próza mezi válkami 

      - Světová literatura 

      - Česká literatura 

 

8 

8 

2., 3., 4. 

      e. Divadlo 5 4. 

      f. Současná literatura 4 průběžně 

4.r. Tematický celek 
Počty 

hodin 
Období 

1. Jazyková kultura 

a. Základy mezilidské komunikace 

b. Komunikace, jazyk, sloh 

c. Komunikace v praxi 

d. Masová komunikace 

20 

5 

5 

5 

5 průběžně 

2. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností   průběžně 

3. Procvičování a upevňování pravopisu, morfologie a syntaxe   průběžně 

4. Komunikační a slohová výchova 20   

    a. Volný slohový útvar  8 11.,12. 

    b. Funkční styly – systematizace  8 1., 2., 3., 4. 
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   c. Slohová práce 4 12., 3. 

5. Literární vývoj od roku 1945 do současnosti 47   

 

a. Světová literatura 

- Evropské literární směry a skupiny 

- Literární směry a skupiny USA 

 

8 

4 

9., 10., 11., 

12. 

 

b. Česká literatura 

- 1945 -1958 

- 1958 – 1968 

- 1968 - 1989 

 

4 

8 

10 

12., 1., 2., 

3., 4. 

    c. Současná literatura + filmové zprac. liter. předloh 15 průběžně 
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6.2 ANGLICKÝ JAZYK 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:     od 1. 9. 2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem vyučování je vytvářet, rozvíjet a prohlubovat řečové dovednosti tak, aby byl absolvent 

schopen pohotové komunikace v různých životních situacích a dokázal bezproblémově užívat 

cizí jazyk pro profesní účely, pro studium odborné literatury atd. Jazyková výuka prohlubuje 

všestranné a odborné vzdělávání, obohacuje poznatkové struktury a přispívá k rozvoji 

myšlenkových procesů a samostatné duševní práce. Podmiňuje kvalitu soustavného 

odborného růstu. Rozvíjí všeobecné kompetence (z oblasti znalosti reálií a kultury 

studovaného jazyka, sociokulturních dovedností, rozvíjení osobnosti a studijních návyků). 

Zároveň podporuje komunikační dovednosti ve zvoleném jazyce. 

Cílem výuky jazyků je naučit žáky pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce 

včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky, příručkami a využívat tyto zdroje ke studiu 

jazyka a k prohlubování všeobecných vědomostí a dovedností. Žáci jsou vedeni k potřebě a 

realizaci celoživotního vzdělávání. 

 

Charakteristika učiva 

Obsahem výuky, který směřuje k plnění komunikativního vzdělávacího cíle, je systematické 

rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků ze základní školy v těchto 

kategoriích: 

1. Řečové dovednosti 

- receptivní řečové dovednosti: poslech s porozuměním monologických i dialogických 

projevů, čtení textů včetně odborných, práce s textem 

- produktivní řečové dovednosti: ústní a písemné vyjadřování situačně i tematicky zaměřené, 

písemné zpracování textu (reprodukce, osnova, výpisky, anotace atp.), překlad 

- interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a produktivních činností; dialogy; dopis 

2. Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba a její tvoření 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- gramatická podoba jazyka a pravopis 

3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazyková funkce 

- tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo a 

nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, vzdělávání, 

zaměstnání, počasí, Česká republika, anglicky mluvící země, odborná slovní zásoba 

(odvisející od odborných předmětů) 

- komunikační situace: získávání a předávání informací, např. sjednání schůzky, objednávka 

služby, vyřízení vzkazu apod. 

- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, 

pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod. 
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4. Poznatky o zemích 

Vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání anglicky mluvících zemí, 

jejich kultury, tradic a společenských zvyklostí. Informace ze sociokulturního prostředí 

v kontextu znalostí o České republice. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka (tři hodiny týdně po čtyři léta) směřuje k cílové úrovni B1 podle Společenského 

evropského referenčního rámce pro jazyky. Studium končí maturitní zkouškou. Ve třetím a 

čtvrtém ročníku mají žáci možnost zvolit jazykovou výuku v rámci volitelného semináře. V 

rámci práce s talentovanými žáky a zároveň slabšími žáky jsou připraveny různé metody 

výuky.  

Učitel se snaží navodit tvůrčí a přátelskou atmosféru ve třídě, pracuje s učebnicemi 

odpovídajícími věku, rozumové vyspělosti a zájmu žáků. Vyučující používá při výuce 

doplňkové materiály, např. plně vybavené a funkční jazykové učebny (magnetofony, 

videopřehrávače, DVD-přehrávače, multimediální výukové programy atd.). Vhodným 

zadáním úkolů motivuje žáky k samostatné práci (překladové, studijní a výkladové slovníky, 

autentické texty, písničky, beletrie, odborná literatura, časopisy, internet, filmy). Vyučující 

zároveň motivuje žáky ke konverzaci pomocí vhodně zvolených témat. Výuka je orientována 

k autodidaktickým metodám (samostatné učení žáků) a k sociálně komunikativním aspektům 

učení (didaktické slovní metody). 

Žáci jsou motivováni nabídkou zahraničních zájezdů, studijních pobytů a kontaktů se školami 

v zahraničí a účastí na mezinárodních programech na podporu mládeže v odborném 

vzdělávání. Žáci jsou zapojováni do projektů a jazykových soutěží, podporuje se vedení 

jazykového portfolia. V rámci mezipředmětových vztahů jsou vytvářeny podmínky pro 

částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů v cizím jazyce, např. počítačová 

angličtina, odborná slovní zásoba dle zaměření jednotlivých specializací. Studenti si sami umí 

napsat anotaci ke své ročníkové práci. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Cíle jazykové výuky mají různé úrovně a sledují kvality žáka v různých oblastech jeho 

rozvoje, proto i hodnocení musí být realizováno podle povahy těchto cílů. Výstupem studia 

anglického jazyka je maturitní zkouška ve čtvrtém ročníku. Během studia v jednotlivých 

ročnících vyučující průběžně kontroluje výsledky učení, včetně domácí přípravy, ústní i 

písemné, kterou žákům promyšleně zadává. Zařazuje kontrolní testy osvojeného učiva, 

zaměřené na poslech a čtení cizojazyčných textů s porozuměním, na gramaticko-lexikální 

znalost jazykových prostředků. Vede žáky k sebehodnocení. Zařazuje kontrolní opakovací 

testy (3-4 v každém ročníku). 

Žák je motivován během vyučovacích hodin k samostatnému ústnímu projevu, a to při práci 

ve dvojících či skupinách nebo při vyjadřování svých vlastních postojů. Učitel hodnotí 

gramaticko-lexikální úroveň projevu, obsah projevu a jeho konzistenci. Při řízené konverzaci 

učitel neopravuje jednotlivé gramatické chyby, ale hodnotí projev jako celek s důrazem na 

výpovědní hodnotu. Žák se tak více soustředí na obsahovou stránku, má pocit úspěšnosti při 

vyjádření myšlenky, a to upevňuje jeho sebevědomí a navozuje příjemnou pracovní atmosféru 

ve výuce.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci jsou vedeni k rozvíjení klíčových kompetencí – především ke komunikaci, k učení, 

k práci a ke spolupráci s ostatními lidmi, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, 

práci s informačními technologiemi, k řešení praktických úkolů a k pracovnímu uplatnění. 
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Rozvíjí se jejich schopnost přizpůsobit se různému pracovnímu prostředí, což zvyšuje šanci 

na jejich uplatnění na trhu práce. 

Studium cizího jazyka slouží žákům ke zpřístupnění informací v cizím jazyce (např. na 

internetu nebo v odborné literatuře) v jejich zaměření. V rámci uvědomování si potřeby 

celoživotního vzdělávání žák rozvíjí pomocí studia cizího jazyka nejen jazykové kompetence, 

ale uvědomuje si také své postavení nejen v naší společnosti, ale i v celoevropském a 

celosvětovém kontextu. Je veden k pochopení zvláštností a diverzi jednotlivých kultur, 

k toleranci a spolupráci v rámci studentských partnerských výměn, a také k přípravě ke 

spolupráci se zahraničními partnery v jeho budoucím povolání. Tyto kompetence může žák 

nacvičovat během každodenní výuky, pokud vede k jeho samostatné práci a možnosti 

samostatně se projevovat a vyjadřovat. 

 

Začlenění průřezových témat 

V rámcovém vzdělávacím programu jsou vyčleněna čtyři průřezová témat, která mají vysoký 

společenský význam. Navrhovaná metodika zapojení těchto témat do výuky: 

Občan v demokratické společnosti 

Práce s texty a dokumentárními filmy zaměřenými na evropský a světový kontext, budování a 

fungování EU, protiklady a zvláštnosti jednotlivých kultur, upozornění na přetrvávající 

nedemokratické systémy. Vedení žáků k zamýšlení nad demokratickým i nedemokratickým 

chováním, v rozhovorech ovlivňování nekritického přejímání z médií. Zdůrazňování 

zdvořilosti a slušnost, multikulturní výchova. 

Člověk a životní prostředí 

Aktivity (čtení, psaní, poslech, konverzace) spojené s ochranou přírody, s globálními 

problémy (oteplování, mizení deštných pralesů, přelidnění, nedostatek pitné vody, země 

třetího světa), porovnávání přístupu k ochraně životního prostředí v jednotlivých zemích. 

Výchova k vlastnímu ekologickému chování . 

Člověk a svět práce 

Práce s informacemi, které žákům pomůžou v orientaci na trhu práce (perspektivní obory, 

obory s převládající nezaměstnaností), znalosti jednotlivých oborů, vedení k sebekritičnosti a 

posouzení vlastních schopností a možností, vedoucích k správnému rozhodnutí při výběru 

budoucího povolání. Nácvik dovednosti prezentovat vlastní osobu v souvislosti s hledáním 

zaměstnání. 

Informační a komunikační technologie 

Zapojením informačních a komunikačních technologií do výuky (používání internetu, CD-

ROM, DVD, dataprojektory, multimediální výukové programy). Nutnost používání jazyka 

pro studium odborné literatury a samostudium. Zadávání skupinových projektů a 

multimediálních prezentací (PowerPoint), které žáky motivuje k používání ICT prostředků. 

Žáci oboru strojírenství se zabývají technickými tématy, zejména v oblasti matematiky, 

fyziky. Pomocí prezentace projektů z těchto předmětů nacvičují klíčové kompetence. Žáci řeší 

úkoly z odborné literatury a procvičují odborný jazyk při samostudiu technických témat. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: žák 

− rozumí, jestliže mluvčí hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a dostatečně dlouhými 

pauzami 

− rozumí jednoduchým sdělením, otázkám a 

pokynům vysloveným pomalu a zřetelně, 

rozumí číslům, údajům o cenách a o čase 

 

Čtení: žák 

− v novinách a časopisech rozumí článkům o 

lidech a běžných životních situacích 

− rozumí nejdůležitějším odborným výrazům 

− umí pracovat s jednoduchými texty 

− rozumí krátkým psaným pokynům 

(pozdravy, vzkazy, popis cesty) 

 

Konverzace: žák 

−  umí komunikovat v jednoduché podobě, 

dorozumět se v obchodě a běžných životních 

situacích 

− rozumí číslům, údajům o množství, cenách i 

čase 

 

Psaní: žák 

− umí ve formulářích vyplnit základní údaje o 

sobě 

− umí napsat jednoduchý text na pohlednici, 

dopis, několik jednoduchých vět o sobě 

(bydliště, koníčky, studium) 

 

Gramatika: 

− gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány, upevňovány a testovány 

− žák rozumí základním gramatickým časům 

a umí je aplikovat (přítomný čas, minulý čas, 

množství, budoucí čas, stupňování přídavných 

jmen, předpřítomný čas) 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: poslech s porozuměním, čtení 

jednoduchých textů 

- produktivní: jednoduchý překlad, 

reprodukce jednoduchého textu 

- interaktivní: konverzace, odpověď na e-mail 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- upevňování správné výslovnosti 

- rozvíjení slovní zásoby 

 

Jazykové funkce: obraty při seznamování, 

vítání a loučení 

 

Tematické okruhy: 

- Osobní údaje 

- Dům a domov 

- Každodenní život 

- Nakupování 

- Životní styl 

- Cestování 

- Kultura  

 

- přítomný čas 

- minulý čas 

- množství 

- budoucí čas 

- stupňování přídavných jmen 

- předpřítomný čas 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: žák 

− rozumí větám a často používaným slovům 

z oblastí, k nimž má bezprostřední osobní 

vztah, např.: já sám, moje rodina, nakupování, 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: poslech s porozuměním 

monologům a jednoduchým dialogům, čtení 

jednoduchých textů 
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blízké okolí, moje práce 

− je schopen postihnout hlavní smysl 

krátkých, jasných a jednoduchých sdělení a 

oznámení 

 

Čtení: žák 

− je schopen číst krátké, jednoduché texty 

− vyslovuje srozumitelně 

− vyhodnotí nejdůležitější informace 

z písemných zpráv a novinových článků, 

v nichž se ve vysoké míře objevují čísla, 

jména, obrázky a nadpisy 

− rozumí jednoduchým návodům, pokynům 

v počítačových programech 

 

Konverzace: žák 

− se domluví při provádění rutinních úkolů 

vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu 

informací o známých tématech a činnostech 

− umí se omluvit i reagovat na omluvu, zeptat 

se na cestu a s pomocí mapy nebo plánu 

města cestu vysvětlit 

 

Psaní: žák 

− umí v jednoduchých větách popsat události, 

aspekty svého každodenního života 

− ve formulářích umí vyplnit údaje o svém 

vzdělání, své práci, zájmech a zvláštních 

znalostech 

− umí vytvořit krátký příběh, popis události 

z oblasti každodenních témat 

 

Gramatika: 

- gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány, upevňovány a testovány 

− žák umí analyzovat větný celek 

− umí zhodnotit skladbu věty 

- produktivní: překlad, reprodukce textu, 

jednoduché písemné zpracování interaktivní: 

konverzace, odpověď na dopis 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- rozvíjení správné výslovnosti 

- rozvíjení a tvoření slovní zásoby 

 

Jazykové funkce: obraty při zahájení a 

ukončení rozhovoru, vyjádření pozvání a 

odmítnutí, vyřízení vzkazu, sjednání schůzky 

 

Tematické okruhy: 

- Mezilidské vztahy 

- Péče o tělo a zdraví 

- Služby, hotel 

- Životní  prostředí 

- Jídlo a nápoje 

- Zaměstnání 

- Svátky 

- Počasí 

- Sport 

 

- způsobová slovesa 

- slovesné tvary 

- infinitivní věty 

- účelové věty 

- trpné rody 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: žák 

− rozumí přiměřeným souvislým projevům a 

diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve 

standardním hovorovém tempu 

 

Čtení: žák 

− čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu, umí 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: poslech s porozuměním 

 

Tematické okruhy: 

- Moderní technologie 

- Sport 

- Literatura a umění 

- Národní zvláštnosti 
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nalézt hlavní důležité informace a vedlejší 

myšlenky 

 

Konverzace: žák 

− umí si poradit s většinou situací při 

cestování v oblasti výskytu daného jazyka 

− umí zdůvodnit a vysvětlit své názory a 

plány, umí se vyjadřovat v běžných 

předvídatelných situacích 

 

Psaní: žák 

− dovede písemně zaznamenat podstatné 

myšlenky, zformulovat vlastní myšlenky a 

vytvořit text 

− umí psát osobní dopisy popisující zážitky a 

dojmy 

 

Gramatika: 

- gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány, upevňovány a testovány 

- Prázdniny 

- Vzdělání, zaměstnání 

- Oblíbený film a kniha 

- Nakupování 

 

- Odborná témata dle jednotlivých oborů 

studentů podle materiálů k nové maturitě 

 

 

4. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: žák 

− rozumí hlavnímu smyslu jasné standardní 

řeči o známých záležitostech, s nimiž se 

pravidelně setkává v práci, škole a volném 

čase 

− rozumí hlavnímu smyslu většiny 

rozhlasových a televizních programů 

− umí zhodnotit emotivní význam mluveného 

projevu (např. ironii, nadsázku atd.) 

 

Čtení: žák 

− rozumí textům psaným běžně užívaným 

jazykem nebo jazykem vztahujícím se k jeho 

oboru pracovní činnosti 

− rozumí popisům událostí, pocitů, přání 

v osobních dopisech, uplatňuje různé techniky 

čtení textu 

− aplikuje znalost gramatických jevů (např. 

tvoření slov pomocí přípon), která vede 

k pochopení složitějšího textu i bez 100 % 

znalosti slovní zásoby 

 

Konverzace: žák 

− dokáže se vyjadřovat k tématům veřejného 

a osobního života a tématům z oblasti 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: poslech s porozuměním 

autentickým situacím (nádraží, letiště), čtení 

textů včetně odborných 

- produktivní: překlad, písemné zpracování 

textu (anotace, výpisky, osnova) 

- interaktivní: konverzace, dopis, žádost o 

zaměstnání, telefonování 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence): rozvíjení správné výslovnosti 

pomocí slovníku, rozvíjení a tvoření slovní 

zásoby četbou autentických textů 

 

Gramatika (větná skladba, tvarosloví, 

frazeologie), grafická podoba jazyka a 

pravopis, slohové útvary 

 

Jazykové funkce: vyjádření omluvy, lítosti, 

podpory a vstřícnosti při komunikaci psané i 

mluvené 

 

Tematické okruhy: 

- Řešení problémů 

- Vztahy 
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zaměření studijního oboru 

− pohotově a vhodně řeší standardní řečové 

situace i jednoduché a frekventované situace 

týkající se pracovní činnosti 

− domluví se v běžných situacích 

− umí získat a podat informace 

− umí nepřipraven konverzovat o tématech 

souvisejících s každodenním životem 

− umí stručně zdůvodnit a vysvětlit své 

názory 

 

Psaní: žák 

− umí spojit fráze tak, aby mohl popsat 

zážitky a události, své sny, naděje a ambice 

− umí stručně zdůvodnit a vysvětlit své 

názory a plány, popsat děj knihy či filmu a 

popsat své reakce 

 

Gramatika: 

− gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány, upevňovány a testovány 

− žák dokáže zhodnotit úroveň svého 

gramatického projevu a analyzovat v něm 

chyby 

- Ekologie 

- Média 

- Poznatky o zemích: vybrané poznatky 

z jednotlivých anglicky mluvících zemí, 

z kultury, umění, literatury, tradic v kontextu 

znalostí o České republice 

 

- present perfect passive 

- podmínkové věty (I., II) 

- způsobová slovesa 

- nepřímé otázky 

- časové věty 

 

Organizace výuky 

  

1x týdně jazyková učebna, 1x týdně učebna vybavená PC + whiteboard 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník:  1.-4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 1.ročník 3týdně, 2ročník 3týdně, 3.ročník 3týdně, 4.ročník 4 týdně  

Zpracoval : Ing.Mužíková, Novotná, Mgr.Urbanová 

Učebnice: Soars: New Headway English Course Pre-Intermediate, OUP  

Falla, Davies: Maturita Solutions Pre-Intermediate/Intermediate, OUP 
 

1.r. Tématický celek  Období 

 1. Sjednocení učiva  září 

 2. Přítomný čas prostý a průběhový 

Popis zemí 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 říjen 

 

 3. Minulý čas prostý a průběhový 

Nepravidelná slovesa 

Vyprávění příběhu 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 listopad 

 

 4. Minulý čas prostý a průběhový 

Nepravidelná slovesa 

Orientace ve městě 

 prosinec 

 5. Vyjádření budoucího času 

V obchodě, nakupování 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 leden 

 6. Slovesné vazby 

Osobní údaje 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 únor 

 7. Vyjádření množství, členy 

Rodina 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 březen 

 8. Stupňování přídavných jmen 

Volný čas 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 duben 

 

 9. Předpřítomný čas 

Zábava 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 květen 

10. Předpřítomný čas – opakování 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 červen 

2.r. Tématický celek  Období 

 1. Způsobová slovesa 

Dům a domov 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 září 

 2. Podmínkové věty 

Služby 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 říjen 

 3. Podmínkové věty, trpný rod 

Cestování, v hotelu 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 listopad 
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 4. Slovesné vazby  

Svátky 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 prosinec 

 5. Slovesné vazby  

Péče o tělo a zdraví 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 leden 

 6. Předpřítomný průběhový čas 

Počasí 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 únor 

 7. Předminulý čas 

Psaní dopisu 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 březen 

 8. Nepřímá řeč 

Životní prostředí 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 duben 

 9. Nepřímá řeč 

Sport 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 květen 

10. Opakování probrané látky 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 červen 

3.r. Tématický celek  Období 

 1. Evropská unie 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 září 

 2. Přítomný čas prostý,průběhový 

Mezilidské vztahy 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 říjen 

 3. Minulý čas prostý, průběhový 

Volný čas 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 listopad 

 4. Vyjádření množství,členy 

Vzdělání, zaměstnání 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 prosinec 

 5. Stupňování přídavných jmen 

Filmová kritika 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 leden 

 6. Předpřítomný čas 

Nakupování 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 únor 

 7. Předpřítomný čas 

Formální a neformální dopis 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 březen 

 8. Budoucí čas 

Práce s odborným textem 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 duben 

 9. Budoucí čas 

Anglicky mluvící země  

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 květen 

10. Opakování probrané látky  červen 
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4.r. Tématický celek  Období 

 Prohlubování gramatických znalostí na pokročilé úrovni 

požadované pro státní maturitní zkoušku 

  

 1. Modální slovesa 

Rozhovory na základě obrázků 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 září 

 2. Podmínkové věty 

Řízené dialogy 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 říjen 

 3. Předminulý čas 

Překlady textů 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 listopad 

 4. Nepřímá řeč 

Sdělování obsahu hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 prosinec 

 5. Trpný rod 

Kultura anglicky mluvících zemí a její porovnání s ČR 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 leden 

 6. Porozumění odborným textům 

Souhrnné gramatické testy 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 únor 

 7. Poslechová maturitní cvičení 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 březen 

 8. Procvičování písemného projevu 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, video 

 duben 

 9. Závěrečná celková příprava na maturitní zkoušku  květen 
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6.3 NĚMECKÝ JAZYK 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Německý jazyk B1 navazuje na jazykové znalosti ze základní školy. Cílem vyučování je 

vytvářet, rozvíjet a prohlubovat řečové dovednosti tak, aby byl absolvent schopen pohotové 

komunikace v různých životních situacích a dokázal bezproblémově užívat cizí jazyk pro 

profesní účely, pro studium odborné literatury atd. Jazyková výuka prohlubuje všestranné a 

odborné vzdělávání, obohacuje poznatkové struktury a přispívá k rozvoji myšlenkových 

procesů a samostatné duševní práce. Rozvíjí všeobecné kompetence (z oblasti reálií a kultury 

studovaného jazyka,  rozvíjení osobnosti a studijních návyků). Zároveň podporuje 

komunikační dovednosti ve zvoleném jazyce. 

Cílem výuky jazyků je naučit žáky pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce 

včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky, příručkami a využívat tyto zdroje ke studiu 

jazyka a k prohlubování všeobecných vědomostí a dovedností. Žáci jsou vedeni k uvědomění 

si potřeby celoživotně se vzdělávat. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo navazuje na základní jazykové znalosti ze základní školy a dále je rozvíjí. Připravuje 

žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, 

rozšiřuje jejich znalosti o světě a jiných kulturách. Současně přispívá k formování osobnosti 

žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich komunikativní dovednosti. 

Odborně zaměřená část učiva připravuje žáky k uplatnění jazykových kompetencí v jejich 

oboru. Obsahem výuky jsou: 

1. Řečové dovednosti 

- receptivní řečové dovednosti: poslech s porozuměním monologických i dialogických 

projevů, čtení textů včetně odborných, práce s textem 

- produktivní řečové dovednosti: ústní a písemné vyjadřování situačně i tematicky zaměřené, 

písemné zpracování textu, překlad 

- interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a produktivních činností; dialogy; dopis 

2. Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba a její tvoření 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- gramatická podoba jazyka a pravopis 

3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazyková funkce 

- tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo a 

nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, zaměstnání, 

počasí, Česká republika, německy mluvící země 

- komunikační situace: získávání a předávání informací 
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- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, 

pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod. 

4. Poznatky o zemích 

-vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání německy mluvících zemí, 

jejich kultur, tradic a společenských zvyklostí.  

 

Metody a formy výuky 

Těžiště výuky je v rozvíjení jazykových prostředků a řečových dovedností na příslušné 

jazykové úrovni, tj. úroveň pokročilí, neboť se předpokládá, že žák pokračuje v cizím jazyce, 

který se již učil na základní škole – s přihlédnutím k systematickému rozvíjení a prohlubování 

všeobecných kompetencí žáka. 

Součástí výuky je i pravidelné používání motivačních prvků jako jsou jazykové hry, testy, 

křížovky, zábavné úlohy. Ve výuce probíhá nácvik interaktivních dovedností formou řízeného 

rozhovoru ve dvojicích, nebo ve skupinách. Žáci jsou motivováni k samostatné práci 

vhodným zadáním úkolů (překladové, studijní a výkladové slovníky, autentické texty, 

beletrie, odborná literatura, časopisy, internet, filmy). Žáci jsou zapojováni do jazykových 

soutěží. V rámci mezipředmětových vztahů jsou vytvářeny podmínky pro částečnou výuku 

tematických celků vybraných předmětů v cizím jazyce, např. odborná slovní zásoba dle 

zaměření jednotlivých specializací. Studenti si sami umí napsat anotaci ke své ročníkové 

práci. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení žáků se řídí klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. Ověřování 

znalostí probíhá formou ústního a písemného zkoušení. Během studia  v jednotlivých 

ročnících vyučující průběžně kontroluje výsledky učení, včetně domácí přípravy. Zařazuje 

kontrolní didaktické testy osvojeného učiva zaměřené na poslech a čtení cizojazyčných textů 

s porozuměním, na gramaticko-lexikální znalost jazykových prostředků. Vede žáky 

k sebehodnocení. Zařazuje kontrolní písemné práce, které ověřují schopnost souvislého 

písemného projevu. 

Žák je motivován během hodin k samostatnému ústnímu projevu, a to při práci ve dvojících či 

skupinách nebo při vyjadřování svých vlastních postojů. Učitel hodnotí gramaticko-lexikální 

úroveň projevu a jeho obsah. Při řízené konverzaci učitel neopravuje jednotlivé gramatické 

chyby, ale hodnotí projev jako celek s důrazem na výpovědní hodnotu. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci jsou vedeni k rozvíjení klíčových kompetencí, především ke komunikaci, k učení, k práci 

a spolupráci s ostatními lidmi, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci 

s informačními technologiemi a k řešení praktických úkolů. Studium cizího jazyka slouží 

žákům ke zpřístupnění informací v cizím jazyce (např. na internetu nebo v odborné literatuře), 

v jejich zaměření.  

Žák je veden k pochopení zvláštností jednotlivých kultur, k toleranci a spolupráci v rámci 

studentských výměnných pobytů, a také k přípravě a spolupráci se zahraničními partnery 

v jeho budoucím povolání. 

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí – žáci se budou zabývat rozvojem komunikativní kompetence 

zaměřené na rozvoj dovedností vyjadřovat a zdůvodňovat své názory, zprostředkovávat 

informace, obhajovat řešení problematiky životního prostředí a působit pozitivním směrem na 

jednání a postoje druhých lidí. 
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Informační a komunikační technologie – žáci se zaměří na práci s informacemi a 

komunikačními prostředky vzhledem k rozvoji informačních a komunikačních technologií. 

Občan v demokratické společnosti – žáci se dokáží orientovat v masových médiích, využívat 

je a objektivně hodnotit, dokáží jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních 

otázkách, efektivně pracovat s informacemi, tj. umět získávat a vyhodnocovat informace. 

Člověk a svět práce – žáci rozvíjí komunikativní kompetence zaměřené na vyhledávání a 

posuzování informací o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich 

základní představu, dále se učí vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, 

orientovat se v ní a posuzovat ji z hlediska svých předpokladů a profesních cílů; žáci by se 

měli naučit písemně i ústně prezentovat svá očekávání a priority při jednání s potenciálními 

zaměstnavateli. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

1.ročník: Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

  Poslech:  

− žák rozumí zcela známým slovům a 

základním 

frázím týkajících se jeho osoby, rodiny a 

bezprostředního okolí, pokud lidé hovoří 

pomalu a zřetelně 

 

Čtení: 

− žák rozumí známým jménům, slovům a 

velmi jednoduchým větám na vývěskách, 

plakátech nebo v katalozích 

 

Konverzace: žák 

− umí se jednoduchým způsobem domluvit, 

je-li jeho partner ochoten zopakovat pomaleji 

svou výpověď nebo ji přeformulovat 

− umí klást jednoduché otázky na velmi 

známá témata každodenního života 

 

Psaní: žák 

− umí psát krátké jednoduché vzkazy, např. 

posílat pozdravy z dovolené na pohlednicích 

− umí vyplnit formulář s osobními údaji 

(jméno, národnost, adresa), např. při registraci 

v hotelu 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: jednoduchý poslech 

s porozuměním, čtení jednoduchých textů 

- interaktivní: dorozumění se při velmi 

jednoduchých konverzačních situacích 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- nácvik správné výslovnosti 

- rozvíjení slovní zásoby 

- jazykové funkce: obraty při seznamování, 

vítání a loučení 

 

Tematické celky: 

Představení 

Osobní údaje 

Moje rodina 

Nakupování 

Bydlení 

Volný čas 

Děti a škola 

Jídlo a pití 

Program dne 

Volný čas 

Škola 

- gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány,upevňovány a testovány 

Gramatika: 

členy, předložky s 3.p,4.p, 3.p+ 4.p, zájmena 

osobní, přivlastňovací, slovesa pravidelná i 

nepravidelná v přítomném čase, skloňování 

podst. jmen v jednotném i množném čísle, 

rozkazovací způsob, určování času, číslovky, 

zápor, slovesa zvratná, s odlučitelnou a 

neodlučitelnou předponou, předložky místní a 
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časové, stupňování příd. jmen a příslovcí, 

souvětí souřadné, préteritum slabých, 

způsobových a pomocných sloves 

2.ročník: Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: 

−žák rozumí známým výrazům 

z každodenního života a základním frázím 

zaměřeným na uspokojování základních 

potřeb, rozumí mluvčím, pokud mluví pomalu 

a zřetelně 

 

Čtení: 

− žák rozumí známým výrazům, 

jednoduchým větám, orientuje se v základních 

návodech a instrukcích, např. v návodech 

k použití jednoduchých přístrojů 

− rozumí obsahu pohlednice a jednoduchého 

dopisu 

 

Konverzace: 

− žák umí jednoduchým způsobem 

konverzovat, je-li jeho partner ochoten 

zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji 

přeformulovat v pomalejším tempu 

− umí klást a zodpovídat jednoduché otázky o 

bezprostředních záležitostech nebo věcech, 

jež jsou mu důvěrně známé 

− umí použít jednoduché fráze a věty k tomu, 

aby popsal, kde žije, a lidi, které zná 

 

Psaní: 

− žák umí jednoduchými frázemi a větami 

popsat místo a zemi, kde žije, a lidi, které zná 

− umí napsat dopis o každodenních 

záležitostech, přání k svátkům 

− umí vyplnit formulář s osobními údaji 

(jméno, národnost, adresa atd.), např. vízum, 

přihlášku do jazykového kurzu atd. 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: poslech s porozuměním 

monologů a jednoduchých dialogů, 

porozumění významu jednoduchých textů 

- produktivní: jednoduchý překlad (instrukce) 

- interaktivní: základní konverzace, 

jednoduchá odpověď na dopis 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- rozvíjení a upevňování správné výslovnosti 

- rozvíjení a tvoření slovní zásoby 

 

 Tematické celky: 

Povolání 

Nemoc a zdraví 

Ve městě 

Cestování 

Volný čas 

Odborný dopis 

Kultura 

 

- gramatika (větná skladba, tvarosloví, 

gramatické časy) 

- jazykové funkce: obraty při zahájení a 

ukončení rozhovoru, vyjádření pozvání a 

odmítnutí 

Gramatika: 

préteritum silných a smíšených sloves, 

perfektum slabých, způsobových, pomocných, 

silných a smíšených sloves, slovesné vazby, 

zájmenná příslovce, pořádek slov ve větě 

3.ročník: Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: 

− rozumí, jestliže mluvčí hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a dostatečně dlouhými 

pauzami 

− rozumí jednoduchým sdělením, otázkám a 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: poslech s porozuměním 

monologů a dialogů, čtení a porozumění textů 

- produktivní: jednoduchý překlad (obecný a 

technický) výpisky z jednoduššího textu 
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pokynům vysloveným pomalu a zřetelně, 

rozumí číslům, údajům o cenách a o čase 

 

 

Čtení: 

− v novinách a časopisech žák rozumí 

článkům o lidech a běžných životních 

situacích 

− rozumí nejdůležitějším odborným výrazům 

− rozumí krátkým psaným pokynům 

(pozdravy, vzkazy, popis cesty) 

 

Konverzace: 

− umí komunikovat v jednoduché podobě, 

dorozumět se v obchodě a běžných životních 

situacích (doma, v zaměstnání, ve škole, při 

sportu) 

− rozumí číslům, údajům o množství, cenách i 

čase 

 

Psaní: 

− umí ve formulářích vyplnit základní údaje o 

sobě, napsat pozdrav, pohlednici 

− umí napsat jednoduchý text na pohlednici, 

dopis, několik jednoduchých vět o sobě 

(bydliště, koníčky, studium) 

- interaktivní: konverzace, odpověď na dopis  

 

 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- rozvíjení správné výslovnosti 

- rozvíjení a tvoření slovní zásoby 

- gramatika (větná skladba, tvarosloví, 

jednoduché vazby) 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- jazykové funkce: vyjádření prosby, radosti, 

lítosti při omluvě atd. 

 

Tematické celky 

Sport 

Škola a vzdělání 

Svátky, dary 

Oblékání 

Móda 

Nakupování 

Praha 

Město a vesnice 

Charakterové vlastnosti 

Odborné texty 

- gramatika (větná skladba, tvarosloví, 

gramatické časy) 

- jazykové funkce: obraty při zahájení a 

ukončení rozhovoru, vyjádření pozvání a 

odmítnutí 

- gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány,upevňovány a testovány 

Gramatika: 

skloňování přídavných jmen po členu určitém 

a neurčitém, skloňování zájmen neurčitých, 

datum, číslovky řadové, směrová příslovce, 

závislý infinitiv, man –es, zájmena ukazovací 

– dieser, jener; vespolná, předložky s 2.p., 

vedlejší věty – přirovnávací, vztažné, nepřímé 

otázky 

4.ročník: Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: 

− rozumí větám a často používaným slovům 

z oblastí, k nimž má bezprostřední osobní 

vztah, např.: já sám, moje rodina, nakupování, 

blízké okolí, moje práce 

− je schopen postihnout hlavní smysl 

krátkých, jasných a jednoduchých sdělení a 

oznámení 

 

Čtení: 

− je schopen číst krátké, jednoduché texty. 

− pochopí nejdůležitější informace 

z písemných zpráv a novinových článků, 

v nichž se ve vysoké míře objevují čísla, 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: poslech s porozuměním 

jednoduchých autentických situací (nádraží, 

letiště, pošta atd.), čtení textů včetně 

jednodušších odborných 

- produktivní: překlad písemné zpracování 

textu (výtah, nalezení konkrétní informace) 

- interaktivní: konverzace, dopis 

- žádost o zaměstnání, telefonování 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- rozvíjení správné výslovnosti pomocí 

slovníku (nalezení konkrétní informace) 
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jména, obrázky a nadpisy 

− rozumí jednoduchým návodům, pokynům 

v počítačových programech 

 

 

Konverzace: 

− domluví se při provádění rutinních úkolů 

vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu 

informací o známých tématech a činnostech 

− umí se omluvit i reagovat na omluvu, zeptat 

se na cestu a s pomocí mapy nebo plánu 

města cestu vysvětlit 

− umí používat základní fráze nutné při 

cestování 

 

Psaní: 

− umí v jednoduchých větách popsat události, 

aspekty svého každodenního života 

− ve formulářích umí vyplnit údaje o svém 

vzdělání, své práci, zájmech a zvláštních 

znalostech 

- interaktivní: konverzace, dopis - žádost o 

zaměstnání, telefonování 

- jazykové funkce: vyjádření omluvy, lítosti, 

základní emoční projevy při komunikaci. 

 

Tematické celky 

Sport 

Zdraví a nemoci 

Školní systém 

Rakousko  

Německo 

Jídlo a pití 

Odborné texty 

- gramatika (větná skladba, tvarosloví, 

gramatické časy) 

- jazykové funkce: obraty při zahájení a 

ukončení rozhovoru, vyjádření pozvání a 

odmítnutí 

- gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány,upevňovány a testovány 

Gramatika: 

opakování probraných jevů 1.- 3.ročníku, 

stupňování příd. jmen v přívlastku, příslovce 

ve 3. stupni, rod podst. Jmen, infinitivní 

konstrukce – haben +zu, sein + zu, um-zu, -

zu, podmiňovací způsoby, příčestí přítomné a 

minulé, jména zeměpisná, obyvatelská, vazby 

sloves, podstatných a přídavných jmen 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  NĚMECKÝ JAZYK 

Ročník:  1.- 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 1. ročník 3 týdně, 2. ročník 3 týdně, 3. ročník 3 týdně, 4. ročník 3 týdně  

Zpracovaly:  Mgr. O. Másílková, Mgr. M. Nováková, Mgr. J. Sekalová 

Učebnice: Sprechen Sie Deutsch 1. a 2. díl, Doris Dusilová, Polyglot 

 

1.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. - skloňování členů, podstatných jmen, osobních zájmen 

- časování sloves 

- vykání  

- pořádek slov ve větě 

- seznamování, rodina 

- práce s doplňkovými materiály 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

září 

 2. - zápor 

- vynechávání členu 

- zájmena tázací, přivlastňovací a osobní 

- předložky se 3. pádem, předložky se 4. pádem 

- nákupy, jídlo 

- práce s doplňkovými materiály 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

 

říjen 

 

 

 

 

 3. - rozkazovací způsob, slovesa se změnou kmenové 

samohlásky 

- určování času 

- slabé skloňování podstatných jmen 

- jídlo, bydlení 

- práce s doplňkovými materiály 

2 

 

2 

1 

4 

1 

 

listopad 

 4. -  podstatná jména v množném čísle 

- předložky se 3.a 4. pádem 

- pohybová slovesa 

- vazba“es gibt“ 

- bydlení 

- práce s doplňkovými materiály 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

 

prosinec 

 5. - zájmena ukazovací 

- způsobová slovesa 

- označení míry, nakupování 

- práce s doplňkovými materiály 

2 

3 

3 

2 

 

leden 

 6. - opakování 1.-6. lekce 

- slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou 

- poslechová cvičení 

- čtení s porozuměním 

4 

2 

2 

2 

 

únor 

 7.  - zvratná slovesa 

- časové údaje a časové předložky 

- synonyma 

- denní a týdenní plán 

- práce s doplňkovými materiály 

2 

3 

1 

2 

2 

březen 

 8. - stupňování přídavných jmen a příslovcí 

- zeměpisná jména a předložky 

3 

3 

 

duben 
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- cestování 

- doplňkové materiály 

2 

2 

 9. - spojky souřadné 

- sloveso „werden“ 

- préteritum slabých a silných sloves  

- škola, povolání 

- doplňkové materiály 

- závěrečné opakování 

3 

2 

6 

2 

1 

5 

 

květen 

červen 

2.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. - opakování učiva 1. ročníku (1.- 9. lekce) 

- záporná zájmena a neurčitá zájmena 

- Rakousko (základní informace) 

- práce a povolání 

6 

1 

1 

2 

září 

 2. - perfektum 

- „man“ a „es“ 

- synonyma a antonyma 

- zájmy a koníčky 

- doplňkové materiály 

5 

2 

1 

2 

1 

 

říjen 

 

 

 

 3. - budoucí čas 

- spojky podřadné, vedlejší věta 

- perfektum způsobových sloves 

- tělo, zdraví a nemoci, u lékaře 

1 

4 

2 

3 

 

listopad 

 4. - vazby sloves, podstatných a přídavných jmen  

- orientace ve městě, popis cesty 

6 

3 

 

prosinec 

 5. - zájmenná příslovce 

- vlastní jména osob 

- als-wie 

- doplňkové materiály 

4 

1 

2 

3 

 

leden 

 6. - opakování 10.-14. lekce 

- Švýcarsko (základní informace) 

- psaní žádosti 

6 

2 

2 

 

únor 

 7.  - opakování préterita a perfekta, pořádek slov  

- typy vedlejších vět 

- kultura 

5 

3 

2 

březen 

 8. - opakování skloňování podstatných jmen, 

přivlastňovacích a tázacích zájmen 

- přídavná jména-skloňování 

- móda, oblékání- doplňkové materiály 

4 

 

4 

2 

 

duben 

 9. - skloňování přídavných jmen, tázacích zájmen 

- synonymní slovesa 

- opakování skloňování osobních a neurčitých zájmen 

- možnosti vyjadřování záporu 

-závěrečné opakování 

5 

2 

2 

2 

6 

 

květen 

červen 
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3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. - opakování učiva 1. a 2. ročníku  

- neurčitá zájmena 

- zápor v německé větě 

- nakupování, sortiment obchodů 

- práce s odborným textem 

5 

2 

1 

2 

průběžně 

září 

 2. - opakování předložek 

- základní a řadové číslovky, datum 

- směrová příslovce 

- orientace ve městě 

- doplňkové materiály 

- práce s odborným textem 

3 

3 

2 

1 

1 

průběžně 

 

říjen 

 

 

 

 3. - opakování časování sloves v přítomném čase, man +es 

- infinitiv prostý a závislý 

- bydlení 

- práce s odborným textem 

3 

5 

2 

průběžně 

 

listopad 

 4. - opakování zájmen ukazovacích a zvratných sloves 

- opakování rozkazovacího způsobu 

- vespolné zájmeno 

- lidské vztahy 

- práce s odborným textem 

3 

1 

1 

3 

průběžně 

 

prosinec 

 5. - ukazovací zájmena 

- předložky s 2. pádem 

- synonymní podstatná jména a příslovce 

- opakování 3.- 5.lekce 

- práce s odborným textem 

2 

2 

2 

5 

průběžně 

 

leden 

 

 6. - německá literatura 

- lexikální cvičení 

- doplňkové materiály 

- práce s odborným textem 

2 

4 

4 

průběžně 

 

únor 

 7.  - opakování zájmenných příslovcí a časových údajů 

- nepřímá otázka, přirovnávací a účinkové vedlejší věty 

- vztažné věty 

- sport 

- práce s odborným textem 

2 

4 

2 

2 

průběžně 

březen 

 8. - opakování stupňování přídavných jmen a příslovcí 

- skloňování stupňovaných přídavných jmen 

- třetí stupeň příslovcí 

- zdraví a zranění 

- práce s odborným textem 

2 

3 

2 

3 

průběžně 

 

duben 

 9. - synonymní slovesa „machen“ a „tun“ 

- porušování větného rámce 

- opakování slovesa „werden“ 

- určování rodu podstatných jmen 

- práce s odborným textem 

- závěrečné opakování 

2 

2 

1 

2 

průběžně 

7 

 

květen 

červen 
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4.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. - opakování učiva 1.-3. ročníku 

- infinitivní konstrukce s částicí „zu“ a „um“+“zu“ 

- synonymní slovesa  

- maturitní okruhy, práce s odborným textem 

4 

3 

1 

průběžně 

září 

 2. - opakování zeměpisných názvů a předložek 

-obyvatelská a zeměpisná jména 

- skloňování slabých podstatných jmen (shrnutí) 

- příčestí přítomné a minulé 

- maturitní okruhy 

- práce s odborným textem 

2 

2 

1 

2 

3 

průběžně 

 

říjen 

 

 3. - opakování používání členů u podstatných jmen, označení 

míry a hmotnosti 

- konjunktiv préterita a kondicionál 

- přídavná jména bez členu 

- maturitní okruhy, práce s odborným textem 

2 

 

3 

2 

průběžně 

 

listopad 

 4. - plusquamperfektum a jeho užití 

- konjunktiv plusquamperfekta 

- trpný rod 

- maturitní okruhy 

- práce s odborným textem 

2 

2 

3 

2 

průběžně 

 

prosinec 

 5. - opakování plusquamperfekta a trpného rodu 

- zpodstatnělá přídavná jména 

- maturitní okruhy, práce s odborným textem 

3 

3 

průběžně 

 

leden 

 6. - opakování sloves s odlučitelnou a neodlučitelnou 

předponou 

- vazby sloves podstatných a přídavných jmen 

- maturitní okruhy, práce s odborných textem 

2 

4 

průběžně 

 

únor 

 7.  - vedlejší věty s „ohne dass“ a „statt dass“ 

- vazba „haben+zu“ a „sein +zu“ 

- maturitní okruhy, práce s odborným textem 

2 

2 

průběžně 

březen 

 8. - maturitní okruhy, odborná témata 10 duben 
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6.4 OBČANSKÁ NAUKA 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Občanská nauka je součástí společenskovědní složky všeobecného vzdělávání. Cílem 

předmětu je žáka seznámit se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními 

aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidských 

vztahů. Studium by žáka mělo připravit na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, 

občanský a pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání proto bude směřovat 

k tomu, aby si žáci osvojili nástroje pochopení světa a rozvinuli dovednosti potřebné k učení, 

aby se naučili vyrovnávat s různými situacemi, uměli pracovat v týmech, aby porozuměli 

sami sobě v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, jednali se samostatným 

úsudkem a osobní odpovědností, aby se naučili žít s ostatními, uměli spolupracovat, byli 

schopni podílet se na životě společnosti a aby v ní našli své místo. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět zahrnuje výběr nejdůležitějších vědomostí a dovedností z těchto oblastí 

společenských věd: psychologie, sociologie, právo, politologie, filozofie, etika. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence: 

- realisticky vnímat skutečnost a orientovat se ve společenských jevech každodenního života 

- porozumět základním pojmům z oblasti psychologie, sociologie, práva, etiky a filozofie 

- využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě, ve styku 

s jinými lidmi, různými institucemi, aby dovedli jednat při řešení svých problémů právního a 

sociálního charakteru 

- rozvíjet svůj pozitivní hodnotový systém na základě svého politického a filozoficko-etického 

rozhodování 

- získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – verbálních, ikonických (např. 

obrazy, schémata, fotografie, mapy….) a kombinovaných pramenů (film, CD, DVD…) 

- srozumitelně, výstižně a terminologicky správně formulovat své názory na otázky sociální, 

politické, etické, ekonomické i právní přiměřeně svým zkušenostem, aby je uměli podložit 

argumenty, byli schopni o nich debatovat s partnery. 

 

Metody a formy výuky 

Výchova k občanství nesmí být formální záležitostí. Měla by naučit žáky cítit potřebu 

přemýšlet nad problémy jedince a společnosti, diskutovat o nich s ostatními, výstižně 

formulovat svá stanoviska a dokázat je obhájit vhodnou argumentací. Nezbytnou součástí je 

též formování návyku pravidelně se zajímat o každodenní dění, sledovat informace v médiích, 

ale také umět je třídit, vyhodnotit a přitom nepodléhat manipulaci. 

Při výuce budou využívány moderní strategie výuky, které zvyšují motivaci a efektivitu a tedy 

i kvalitu vzdělávacího procesu. Vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování, 
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demonstrace intelektuální i psychomotorické dovednosti a způsobilosti, učení pro 

zapamatování) budou převažovat: 

- dialogická metoda 

- diskuse 

- asertivní komunikace 

- prožitkové učení 

- skupinová práce žáků  

- projekty a samostatné práce  

- návštěvy, exkurze, besedy 

- využívání prostředků ICT. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Důraz bude kladen hlavně na aktivitu v diskusích a zájem výstižně formulovat a promýšlet 

svůj názor. Vybrané celky (dle volby vyučujícího) budou uzavírány úvahou na zadané téma 

okruhu. Zohledněna musí být též míra týmové spolupráce. Při pololetní klasifikaci budou 

vyučující vycházet na prvním místě z celkového přístupu žáka k vyučovacímu procesu a 

k plnění studijních povinností. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci by si měli v těchto hodinách osvojit nástroje k pochopení světa a rozvinout dovednosti 

potřebné k učení se. Naučí se vyrovnávat s různými situacemi a problémy, pracovat v týmech 

a řešit úkoly nutné pro povolání, pro něž jsou připravováni. 

Upevňování postojů a hodnotové orientace žáků samozřejmě úzce souvisí s rozvojem jejich 

komunikačních dovedností. Občanská nauka rozvíjí funkční gramotnost žáků, a tím přispívá 

k rozvoji mediální gramotnosti. Bez kultivovaného vystupování, vhodné prezentace svých 

názorů a myšlenek a respektování druhých, bez schopnosti zpracovávat a využívat všechny 

dostupné informace atd. se nelze v dnešním komplikovaném světě uplatnit a prosadit. 

Mezi nejdůležitější kompetence, které předmět napomáhá rozvíjet, patří kompetence sociální, 

komunikativní, personální, schopnost samostatně řešit pracovní i mimopracovní problémy, 

využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, schopnost uplatnit se v práci 

přiměřeně své kvalifikaci tak, aby žák: 

- efektivně a tvořivě využíval dostupné zdroje informací 

- prakticky používal komunikativní dovednosti v dalším životě a vzdělávání 

- uměl se efektivně učit a využívat zkušeností ostatních 

- adekvátně vystupoval na veřejnosti, přiměřeně se prezentoval 

- reálně posuzoval své pracovní a životní možnosti, uměl se přizpůsobit novým pracovním a 

životním podmínkám, popřípadě je tvořivě ovlivňoval 

- dokázal stanovovat své cíle a priority na základě schopností, zájmů, pracovních a životních 

podmínek 

- přijímal hodnocení svých výsledků, kritiku, adekvátně na ně reagoval 

- chápal smysl celoživotního vzdělávání, pečoval o své fyzické a duševní zdraví 

- dovedl pracovat v týmu, organizovat společnou činnost, prosazovat vlastní návrhy, ale i 

přijímat zodpovědnost za své výsledky 

- přispíval k vytváření kvalitních mezilidských vztahů založených na úctě, toleranci a empatii 

- uměl konstruktivně řešit konflikty, nepodléhal předsudkům a stereotypům 

- dovedl porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, navrhnout varianty řešení, zhodnotit 

dosažené výsledky 

- volil vhodné prostředky a způsoby pro dosažení svých cílů, využíval vědomostí a zkušeností 

nabytých dříve 
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- byl otevřený k novinkám, originálním postupům, ale aby rozpoznal i možné negativní 

důsledky. 

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí 

Žáci budou vedeni k tomu, aby: 

− se učili odpovědnosti za uchování přírodního prostředí, byli schopni orientovat se 

v globálních problémech lidstva, diskutovat a zaujímat vlastní postoj k otázkám, jež se 

dotýkají existence a života vůbec, hodnotit sociální chování sebe i druhých 

− vytvářeli úctu k živé i neživé přírodě, respektovali život jako nejvyšší hodnotu 

− přijímali odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a prosazovali udržitelný rozvoj 

− efektivně pracovali s informacemi 

− jednali hospodárně nejen z hlediska ekonomiky, ale i z hlediska ekologie. 

Do výuky občanské nauky jsou začleněna témata jako globální problémy, demografie, 

problematika drog, význam zdravé životosprávy, hodnotové orientace člověka a mezilidských 

vztahů pro celkový životní styl jedince a společnosti. 

 

Informační a komunikační technologie 

Dovednosti z tohoto tématu mají podpůrný význam ke všem složkám kurikula. Pro účelné 

uplatnění v praxi je důležité naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními 

prostředky. 

 

Občan v demokratické společnosti 

Ve vztahu k tomuto tématu budou žáci ve výuce vedeni k tomu, aby: 

− měli vhodnou míru sebevědomí a schopnosti morálního úsudku 

− dokázali si odpovědět na základní existenční otázky 

− hledali kompromisy a byli kriticky tolerantní 

− odolávali myšlenkové manipulaci 

− dovedli jednat s lidmi, diskutovat 

− angažovali se i pro veřejné zájmy a ve prospěch jiných lidí 

− vážili si duchovních a materiálních hodnot, životního prostředí a chránili je pro budoucí 

generace. 

 

Člověk a svět práce 

Žáci budou vedeni k tomu, aby: 

− si  uvědomovali zodpovědnost za vlastní život, byli motivováni k aktivnímu pracovnímu 

životu 

− orientovali se ve světě práce 

− orientovali se v informacích o profesních příležitostech 

− reálně dokázali zhodnotit nabídku z hlediska svých předpokladů 

− prezentovali se při jednání s potenciálními zaměstnavateli. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

2.ročník: Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- vysvětlí biologickou a společenskou 

podmíněnost osobnosti 

- objasní aktivačně motivační vlastnosti 

osobnosti, potřeby a pudy, zájmové orientace, 

vlohy a schopnosti, vědomosti, návyky 

- chápe vztahově postojové vlastnosti osobnosti 

– charakter, postoje, vzory a ideály, hodnoty a 

hodnotové orientace 

- objasní autoregulační vlastnosti osobnosti –

sebeuvědomění, sebekritika, volní vlastnosti 

 

1. Člověk jako jedinec 

Žák: 

- chápe funkci kultury, doloží význam vědy a 

umění 

- vysvětlí proces socializace, socializační 

činitele a jejich vzájemné působení – rodina, 

škola, skupina vrstevníků, pracovní kolektiv 

- diskutuje o sociální nerovnosti a chudobě, 

uvede opatření vedoucí k řešení sociálních 

problémů 

- vysvětlí příčiny vzniku sociálně 

patologických jevů a uvede možnosti jejich 

předcházení 

- popíše, kam se může obrátit, když se dostane 

do složité sociální situace 

- doloží způsoby ovlivňování veřejnosti 

- objasní význam solidarity a dobrých vztahů 

v komunitě 

- debatuje o pozitivech i problémech 

multikulturního soužití, objasní příčiny migrace 

lidí 

- zamýšlí se nad rovností společenského 

postavení obou pohlaví a jejím porušováním 

 

2. Člověk v lidském společenství 

3.ročník: Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- charakterizuje současnou českou společnost a 

její strukturu 

- charakterizuje demokracii a objasní, jak 

funguje a jaké má problémy (korupce, 

kriminalita, ...); objasní význam práv, která 

jsou zakotvena v českých zákonech 

- dovede kriticky přistupovat k masovým 

médiím a pozitivně využívat jejich nabídky 

- charakterizuje současný český politický 

systém, objasní funkci politických stran a 

svobodných voleb 

 

1. Člověk jako občan 
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- uvede příklady funkcí obecní a krajské 

samosprávy 

- dokáže vysvětlit pojem politický 

radikalismus, politický extremismus  

- vysvětlí pojem občanská společnost 

Žák: 

- vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede 

příklady právní ochrany a právních vztahů 

- popíše soustavu soudů v ČR a činnost policie, 

soudů, advokacie a notářství 

- vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním 

úkonům a má trestní odpovědnost 

- zná práva a povinnosti mezi dětmi, rodiči a 

mezi manželi 

- ví, kde hledat informace i pomoc při řešení 

dané problematiky 

- objasní postupy vhodného jednání, stane-li se 

obětí nebo svědkem protiprávního jednání 

 

2. Člověk a právo 

4.ročník: Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie 

dovede používat vybraný pojmový aparát 

filozofie  

- chápe význam filozofie v životě člověka 

- dovede pracovat s adekvátním filozofickým 

textem 

- debatuje o praktických filozofických otázkách 

- osvojí si základní poznatky z vývoje filozofie 

 

1. Člověk a svět (praktická filozofie) 

Žák: 

- dovede používat vybraný pojmový aparát 

etiky 

- debatuje o praktických etických otázkách 

- vysvětlí nutnost dodržování mravních norem 

 

2. Etika 

Žák: 

- popíše rozčlenění soudobého světa na 

civilizační sféry a civilizace, charakterizuje 

základní světová náboženství 

- vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se 

potýká soudobý svět, jak jsou řešeny, debatuje 

o jejich možných perspektivách 

- objasní postavení České republiky v Evropě a 

v soudobém světě 

- charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její 

politiku 

- popíše cíle a funkci OSN a NATO 

- uvede příklady projevů globalizace v různých 

oblastech (v kultuře, hospodářství, ...) a 

debatuje o možných důsledcích 

 

3. Evropská integrace, světová společenství 
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Rozpis učiva 
 

Předmět :  OBČANSKÁ NAUKA 

Ročník:  2. – 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 2. ročník 1 týdně, 3. ročník 1 týdně, 4. ročník 1 týdně 

Zpracovali : Mgr. G. Manová, Mgr. M. Pistulková, PhDr. H. Slavíčková, Mgr. Michal 

Krejči (2014), Mgr. Jana Sekalová (2015) 

Učebnice: Parkan, F. a kol.: Přehled učiva k maturitě - Společenské vědy, Fortuna 

2006 

Šil, P., Karolová, J.: Člověk jako osobnost. Psychologie pro střední školy. 

Olomouc 2007. 

Šil, P., Karolová, J: Člověk ve společenském a ekonomickém životě. 

Sociologie a ekonomie pro střední školy. Olomouc 2007. 

Šil, P., Karolová, J: Člověk jako občan a světoobčan. Olomouc 2007. 

Šil, P., Karolová, J: Člověk na cestě k moudrosti. Olomouc 2007.  

Kol. autorů: Odmaturuj! ze společenských věd, Didaktis 

Kol. autorů: Občanský a společenskovědní základ – přehled 

středoškolského učiva, Computer Press 

 Valenta M.: Občanská nauka pro střední odborné školy 1 – 3, SPN 
 

2.r. Tematický celek Počty hodin Období 

1. Člověk jako jedinec 

   a. Vývoj psychologie 

   b. Psychologie osobnosti 

   c. Seberegulace a sebepoznání 

   d. Duševní zdraví a péče o něj 

16 
2 

5 

6 

3 

9. – 1. 

 

 

 

  

2. Člověk v lidském společenství 
   a. Dějinný vývoj sociologie 

   b. Socializace 

   c. Komunikace 

   d. Sociální útvary 

   e. Člověk v přírodě a kultuře 

17 
1 

5 

5 

5 

1 

2. – 6. 

 

3.r. Tematický celek Počty hodin Období 

1. Člověk jako občan 
   a. Dějiny politického myšlení 

   b. Ideologie 

   c. Politické strany 

   d. Volby a volební systémy 

   e. Stát  

   f. Dělba státní moci v ČR 

24 
2 

5 

4 

4 

4 

5 

9. – 3. 

 

 

 

 

 

2. Člověk a právo 
   a. Právní vztahy 

   b. Občanské právo 

   c. Rodinné  právo 

   d. Pracovní právo 

   e. Trestní právo 

9 
1 

2 

2 

2 

2 

4. – 6. 

 

4.r. Tematický celek Počty hodin Období 

1. Člověk a svět (praktická filosofie) 
   a. Filosofie a filosofické disciplíny 

18 
1 

9. – 3. 
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   b. Počátky filosofie 

   c. Antická filosofie 

   d. Středověká filosofie 

   e. Renesance a reformace 

   f. Novověká filosofie 

   g. Filosofie 20.-21. století 

2 

3 

2 

2 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

2. Etika 
   a. Morálka a mravnost 

   b. Svoboda a svědomí 

6 
3 

3 

3.-4. 

 

 

3. Evropská integrace, světová společenství 
   a. Globalizace 

   b. Integrace ČR do světových a evropských společenství 

5 
2 

3 

průběžně 
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6.5 DĚJEPIS 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Dějepis jako společenskovědní předmět kultivuje historické vědomí žáků. Poskytuje žákům 

relativně komplexní poznatky o národních a světových dějinách a umožňuje jim tak utvořit si 

vlastní názor na historický vývoj. 

 

Charakteristika učiva 

Výuka musí být pro žáky zajímavá, aby v nich vzbuzovala touhu po poznávání historie. Proto 

je třeba doprovázet výklad učiva prací s historickými texty, obrazovým materiálem, 

exkurzemi, spoluprací s archivem, muzeem, galeriemi a knihovnami, které přispívají 

k hlubšímu objasnění charakteru a významu kultury, k poznání díla významných osobností 

našich i světových dějin, k poznání výsledků lidstva v boji za svobodu a lidská práva, 

k hlubšímu poznání národních a regionálních dějin ve vztazích a souvislostech s dějinami 

ostatních národů. Proto je třeba rozvíjet schopnost žáků samostatně studovat odbornou 

literaturu a analyzovat historické dokumenty. Vycházet při tom z místních podmínek a ze 

zájmů a možností žáků. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka předmětu dějepis navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy. Cílem je 

tyto vědomosti a dovednosti prohloubit, rozšířit. Kromě tradičních metodických postupů, jako 

jsou výklad a práce s textem, se výuka zaměří na problémové úkoly, na formy výuky, které 

podporují skupinovou práci žáků na projektové učení, práce s texty různé povahy, práce 

s informačními technologiemi, s dokumenty a materiály, mapami, s informacemi z internetu, 

práce s CD, DVD, knihami a časopisy, bude se diskutovat na daná témata, žáci budou 

prezentovat své seminární práce, referáty, projekty a naučí se obhájit svůj názor, zrealizujeme 

exkurze v rámci regionu a kraje, uskutečníme prohlídky historických objektů. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Při hodnocení žáků bude kladen důraz na hloubku porozumění učivu, porozumění 

historickým procesům, na dovednost používat poznatky o historii pro pochopení současnosti, 

pracovat s verbálními a ikonickými texty a diskutovat o historii a o její reflexi – např. 

v umění. Při hodnocení žáků je důležité si uvědomit osobní vlastnosti žáka, rozdílnou zralost, 

hodnotit jeho aktivitu v hodinách, schopnost vyjadřovat se a plynulost projevu, jeho postoj. 

Důraz je kladen na rozvoj schopnost vlastního sebehodnocení. Do výuky jsou zařazeny texty, 

jedna seminární práce, případně referát nebo projekt. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žák si uvědomuje vlastí kulturní, národní a osobní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí 

k identitě jiných lidí. Aktivně se zajímá o politické a společenské dění u nás a ve světě i o 
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veřejné záležitosti lokálního charakteru. Dovede znalosti vymezit, uvést, definovat, doplnit, 

opakovat, pojmenovat, přiřadit, reprodukovat, seřadit a vybrat. Porozumění dokáže tím, že 

vysvětli, vyjádří vlastními slovy. Aplikaci prokazuje tím, že se naučí orientovat 

v problematice, dokáže diskutovat navrhnout řešení. Umí porovnat, formulovat závěry, 

dokáže argumentovat, obhájit své stanovisko a zdůvodnit ho. 

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí 

Umí se efektivně učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok. Využívá ke 

svému učení zkušeností jiných lidí, učí se i na základě zprostředkovaných zkušeností. Učí se 

chápat svět v souvislostech, orientovat se v globálních problémech lidstva. Rozumí měnícímu 

se vztahu člověka a přírody v průběhu dějin a porozumí ekologickým důsledkům některých 

významných historických procesů, jako je modernizace společnosti, průmyslová nebo 

dopravní revoluce, urbanizace atd. 

Informační a komunikační technologie 

Pracuje s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií.V rámci zadaných úkolů získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak 

z celosvětové sítě internet. Zná význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a chápe nutnost 

sebevzdělávání a celoživotního učení. Efektivně pracuje s prostředky informačních a 

komunikačních technologií. 

Občan v demokratické společnosti 

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

v evropském a světovém kontextu. Umí myslet kriticky, dokáže zkoumat věrohodnost 

informací, nenechává se manipulovat, tvoří si vlastní úsudek, Vyjadřuje se přiměřeně účelu 

jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje. 

Vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování.  

Člověk a svět práce 

Adaptuje se na měnící a životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je 

ovlivňuje. Přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly. Přispívá k vytváření vstřícných 

mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhá předsudkům a 

stereotypům v přístupu k jiným lidem. Porozumí zadání úkolu, získává informace potřebné 

k řešení problému, navrhne způsob řešení, zdůvodní je, vyhodnotí a ověří správnost 

zvoleného postupu. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- objasní smysl poznávání minulosti a 

variabilitu jejích výkladů 

 

1. Úvod do předmětu 

Žák: 

- uvede příklady kulturního přínosu 

starověkých civilizací, judaismu a křesťanství 

- formuluje základní pojmy 

 

2. Pravěk a starověk 

Žák: 

- charakterizuje obecně středověk a jeho 

kulturu 

- vysvětlí počátky a rozvoj české státnosti ve 

 

3. Středověk 
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středověku 

- vysvětlí významné změny, které v dějinách 

nastaly v dané době 

Žák: 

- vysvětlí významné změny, které v dějinách 

nastaly v době raného novověku 

- objasní nerovnoměrnost historického vývoje 

v raně novověké Evropě včetně rozdílného 

vývoje politických systémů 

- objasní význam osvícenství; 

- charakterizuje umění renesance, baroka a 

klasicismu  

- na příkladu významných občanských revolucí 

vysvětlí boj za občanská práva a vznik 

občanské společnosti 

- objasní vznik novodobého českého národa a 

jeho úsilí o emancipaci 

- popíše česko-německé vztahy a postavení 

Židů a Romů ve společnosti 18. a 19. století; 

- objasní způsob vzniku národních států 

v Německu a v Itálii; 

- vysvětlí proces modernizace společnosti 

- na konkrétních příkladech uměleckých 

památek charakterizuje umění 19. stol. 

 

4. Novověk 

Žák: 

- vysvětlí rozdělení světa v důsledku koloniální 

expanze a rozpory mezi velmocemi 

- popíše dopad 1. světové války na lidi a 

objasní významné změny po válce; 

- charakterizuje první Československou 

republiku a srovná jejich demokracii se situací 

za takzvané druhé republiky (1938 – 39 ) 

- objasní vývoj česko-německých vztahů 

- vysvětlí projevy a důsledky velké 

hospodářské krize 

- charakterizuje fašismus, nacismus a 

frankismus, srovná nacistický a komunistický 

totalitarismus 

- popíše mezinárodní vztahy v době mezi první 

a druhou světovou válkou 

- objasní, jak došlo k dočasné likvidaci ČSR 

objasní cíle válčících stran ve druhé světové 

válce, její totální charakter a výsledky 

- charakterizuje válečné zločiny včetně 

holocaustu 

- objasní uspořádání světa po druhé světové 

válce a důsledky pro Československo  

 

5. 20. století 
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Žák: 

- popíše rozčlenění soudobého světa na 

civilizační sféry a civilizace 

- charakterizuje základní světová náboženství 

- vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se 

potýká soudobý svět, jak jsou řešeny, 

- debatuje o jejich možných perspektivách 

- objasní postavení České republiky v Evropě a 

v soudobém světě 

- charakterizuje soudobé cíle EU, posoudí její 

politiku 

- popíše cíle a funkce OSN a NATO 

- uvede příklady projevů globalizace v různých 

oblastech, debatuje o názorech na její důsledky 

 

6. Konflikty soudobého světa a globální 

problémy 

Žák: 

- pochopí souvislosti regionální historie 

 

7. Exkurze po stopách regionální historie a 

návštěvy výstav s historickou tematikou 
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Rozpis učiva 
 

Předmět :  DĚJEPIS 

Ročník:  1.  

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 1. ročník 2 týdně  

Zpracoval : Mgr. Vladimír Bulant, Mgr. Michal Krejči (2014) 

Učebnice: Marie Sochorová :Dějepis I., II. v kostce, Fragment 1999 

Krejčíř, J.: Dějiny české, INFOA 1995 

Čornej, P.: Panovníci českých zemí, Fragment 1994 

Čornej, P., Čornejová, I. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy. SPN   

2002 

Beneš, Z., Petráň, J.: České dějiny, Práce 1997  

Kol. autorů: Moderní dějiny pro střední školy. Světové a české dějiny 20.   

století a prvního desetiletí 21. století. Didaktis, 2014 
 

1.r. Tématický celek Počty hodin Období 

  1. Úvod do předmětu (2 hodiny ) 

Význam poznávání dějin, výklad historických faktů 
  2 

  2 
září 

  2. Pravěk a starověk (5 hodin) 

osídlení našich zemí 

Mezopotámie, Egypt, Řecko, Řím 

  5 

  1 

  4 

září  

 

 

  3. Středověk (21 hodin) 

Raný středověk, křesťanství, Velká Morava 

Vrcholný středověk, český stát. 

Karel IV., univerzita 

Gotická kultura 

Doba husitská a pohusitská 

Pozdní středověk, zeměpisné objevy 

Humanismus, reformace 

Renesanční kultura 

21 

  2 

  3 

  3 

  3 

  4 

  1 

  2 

  3 

říjen – 

 prosinec 

  4. Novověk (14 hodin) 

České země a třicetiletá válka 

Tereziánské a josefinské reformy 

Revoluce ve Francii, napoleonské války 

Rok 1848 v českých zemích a v Evropě 

Národnostní, sociální a dělnické hnutí v Evropě 

Průmyslová revoluce 

14 

  3 

  2  

  3 

  2 

  2 

  2 

leden –  

  únor 

  5. 20. století (21 hodin) 

1. světová válka, vznik a průběh, vznik ČSR 

Poválečný vývoj v Evropě 

Vznik a průběh 2. světové války 

Demokracie a diktatury ve světě 

Poválečný vývoj světa a Československa, Únor 1948, 

50. léta, rok 1968 

Charta 77, vývoj a rozpad Československa 

21 

  4 

  3 

  4 

  2 

  5 

 

  3 

březen –  

  květen 

  6. Konflikty soudobého světa a globální problémy (3 hod) 

Vzestup islámského radikalismu a tzv. Arabské jaro 

Putinovské Rusko 

nestabilní Afrika 

  3 

  1 

  1 

  1 

červen 

  7. Exkurze po stopách regionální historie a návštěvy výstav 

s historickou tematikou 

 dle data 
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6.6 MATEMATIKA 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Předmět matematika rozvíjí a prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí 

studenty dokazovat hypotézy, obhajovat vlastní teorie, správně argumentovat a odhalovat 

nesprávné závěry. Matematika umožňuje studentům pochopit a poznat prostorové vztahy, 

vytvářet strategii řešení úloh a problémů a naučit se algoritmy řešení vzorových příkladů. 

Rozvíjí schopnost pracovat s informacemi a přirozeným způsobem využívá současné 

informační technologie a odbornou literaturu. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- využívat matematických poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, 

které souvisejí s výpočty, logickou úvahou a odhadem výsledku ve strojírenské praxi 

- početně zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje z měření 

- správně se matematicky vyjadřovat, interpretovat matematické informace a porozumět jim 

- v afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali pozitivní postoj 

k abstraktnímu myšlení a motivaci k celoživotnímu vzdělávání v matematické oblasti 

 

Charakteristika učiva 

Matematika na střední odborné škole navazuje na znalosti získané v základním vzdělávání. 

V prvním ročníku si žáci rozšíří vědomosti o řešení rovnic a nerovnic, včetně kvadratických, a 

jejích soustav. Těžiště práce ve druhém ročníku spočívá v goniometrii, elementárních 

funkcích, posloupnostech a řadách, komplexních číslech, stereometrii, kombinatorice, 

pravděpodobnosti a statistice. Třetí ročník je postaven na analytické geometrii a základech 

diferenciálního počtu. Ve čtvrtém ročníku se dobere integrální počet a opakuje se látka 

k maturitě. 

Výuka připravuje žáky nejen pro odbornou praxi, ale také pro budoucí studium na vysoké 

škole technického typu. Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojování strategie řešení úloh a 

problémů. Žáci porozumí základním středoškolským matematickým zákonitostem. Získají 

poznatky o jednotlivých matematických oborech. 

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu a objasňování učiva používá učitel slovní výklad, učebnice, modely, transparenty, 

výukové programy, podle možností i prostředky výpočetní techniky. Důležité je procvičování 

učiva, prohlubování témat v mezích možností, časté opakování. Zařazuje úlohy vztahující se 

k odborným strojírenským předmětům a k praxi. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení žáků vychází z klasifikačního řádu školy. Základ tvoří písemné práce, při kterých 

žáci prokazují, zda zvládli dané téma a naučili se správným logickým postupům. Další 
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složkou testování je zkoušení ústní. Doplňujícím prvkem je hodnocení samostatné práce, 

aktivního přístupu ve výuce a účast v matematických soutěžích. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět matematika rozvíjí matematické dovednosti a umožňuje jejich využití hlavně 

v odborných předmětech a v praxi – při ekonomických výpočtech, např. výpočet hrubé a čisté 

mzdy, sociálního a zdravotního pojištění, složeného úrokování, výhodnosti úvěrů a půjček, 

pravděpodobnost výhry v loteriích, výpočet DPH, výsledků hospodaření, odpisu 

dlouhodobého majetku apod., případně i v příbuzných odvětvích – stavebnictví, chemie, 

fyzika, informační a komunikační technologie, apod. Umožní i kvalifikované posouzení 

možností racionálního řešení problematických nabídek podnikání. 

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a svět práce – žáci se učí plánovat způsob řešení problémů, využívat vlastní úsudek a 

zkušenosti. 

Informační a komunikační technologie – matematické vzdělávání umožňuje získávat 

informace z různých zdrojů a využívá výpočetní techniku pro prezentaci výsledků. 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k aktivitě, angažovanosti a k diskusím 

nad konkrétními úlohami z praxe. Matematické vzdělávání vede žáky k dodržování algoritmů 

a pravidel. Práce ve skupinách a matematické soutěže umožňují vytváření sociálních vztahů, 

podporují kreativitu a komunikaci. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- analyzuje a řeší technické a fyzikální 

problémy a uplatňuje v nich číselné a 

algebraické vztahy 

- odhaduje výsledky numerických výpočtů 

- účelně využívá výpočetní techniku 

- zobrazí komplexní číslo v Gaussově rovině 

- zná číselné obory a vztahy mezi nimi 

 

Číselné obory - N, Z, Q, R, C 

 

- upravuje výrazy s proměnnými 

- určuje definiční obor lomených výrazů 

- aplikuje základní vzorce 

- rozkládá mnohočleny na součin 

- umí vyjádřit neznámou ze vzorce 

 

Algebraické výrazy 

 

- provádí operace s mocninami a 

odmocninami s N a Z exponentem 

- umí částečně odmocňovat 

- umí usměrnit zlomek 

 

Reálná čísla 

 

- rozumí pojmu výrok, složený výrok a jeho 

negace 

- provádí základní operace s výroky 

- umí pracovat s intervaly v R 

 

Základy matematické logiky, teorie množin 
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- řeší lineární rovnice a nerovnice 

- používá ekvivalentní úpravy 

- sestrojuje graf lineární funkce 

- určuje vlastnosti lineární funkce 

- diskutuje řešitelnost podle hodnoty 

parametru 

- řeší soustavy lineárních rovnic a nerovnic 

 

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 

 

- rozumí definici absolutní hodnoty 

- umí řešit rovnice s absolutní hodnotou 

- umí sestrojit graf lineární funkce s absolutní 

hodnotou 

 

Absolutní hodnota 

- sestrojí graf kvadratické funkce 

- určuje vlastnosti kvadratické funkce 

- rozlišuje kvadratické rovnice 

- ovládá početní i grafické řešení 

kvadratických rovnic a nerovnic 

 

Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice 

 

- rozumí základním geometrickým pojmům a 

konstrukcím 

- aplikuje Pythagorovu a Eukleidovy věty  

 

Planimetrie 

- převádí úhly ve stupňové i obloukové míře 

- používá goniometrické funkce při řešení 

pravoúhlého trojúhelníku 

- upravuje goniometrické výrazy pomocí 

základních goniometrických vzorců 

- určuje graficky hodnotu goniometrické 

funkce na jednotkové kružnici 

- určuje vlastnosti goniometrických funkcí 

- řeší goniometrické rovnice a nerovnice 

- používá sinovou a kosinovou větu u úloh 

z praxe 

 

Goniometrie a trigonometrie 

 

- používá geometrické pojmy 

- určuje vzájemnou polohu útvarů 

- aplikuje poznatky z trigonometrie při řešení 

metrických úloh v prostoru 

- určuje povrch a objem základních těles 

 

Stereometrie 

 

- sestrojuje grafy elementárních funkcí 

- vyjadřuje rovnici funkce inverzní 

- určuje vlastnosti elementárních funkcí 

- rozumí pojmu logaritmus 

- řeší jednoduché exponenciální a 

logaritmické rovnice  

 

Funkce 

 

- formuluje pojem posloupnost 

- používá různé druhy zápisu posloupnosti 

- aplikuje vzorce při řešení slovních úloh 

- vysvětlí pojem nekonečná řada a její součet 

- aplikuje základní vzorce v praktických 

úlohách finanční matematiky 

 

Posloupnosti a řady 
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- vysvětlí vztahy mezi komplexními a 

reálnými čísly 

- ovládá operace s komplexními čísly 

- řeší jednoduché rovnice v C 

 

Komplexní čísla 

 

- upravuje výrazy s faktoriálem 

- aplikuje vzorce při řešení slovních úloh  

- pozná rozdíl mezi variacemi, permutacemi a 

kombinacemi 

- určuje hledané členy binomického rozvoje 

 

Kombinatorika 

 

- využívá kombinatorické postupy při řešení 

pravděpodobnosti 

- sestaví tabulku rozložení četností a umí z ní 

určit charakteristiky polohy a variability 

 

Pravděpodobnost a statistika 

 

- aplikuje početně i geometricky operace 

s vektory 

- převádí tvary rovnic přímek 

- využívá základní vzorce pro určení úhlů a 

vzdáleností 

 

Analytická geometrie lineárních útvarů 

 

- využívá charakteristické vlastnosti 

kuželoseček k určení analytického vyjádření 

- rozumí pojmům středová (vrcholová) a 

obecná rovnice kuželosečky 

- řeší analyticky úlohu na vzájemnou polohu 

přímky a kuželosečky 

 

Kuželosečky 

 

- vysvětlí pojem limita funkce 

- aplikuje věty o limitách funkcí při řešení 

konkrétních úloh 

- používá derivace při určování monotónnosti 

a extrémů funkce 

- řeší jednoduché úlohy z praxe s využitím 

derivace 

 

Základy diferenciálního počtu 

 

- vysvětlí pojem primitivní funkce 

- zná základní vzorce pro výpočet neurčitého 

integrálu 

- používá metody výpočtu neurčitého 

integrálu 

- aplikuje určitý integrál v geometrii 

- řeší jednoduché úlohy z praxe s využitím 

integrace 

 

Základy integrálního počtu 
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Rozpis učiva 

 

Předmět: MATEMATIKA 

Ročník: 1.- 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 1. ročník 4 týdně, 2. ročník 4 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 3 týdně  

Zpracovali: Mgr. Petr Paštěka, Mgr. Markéta Štěpková; Mgr. Pavel Kolář (srpen 2013) 

Učebnice: Čermák, P.: Odmaturuj z matematiky 1.a 2.díl, DIDAKTIS 2002 

Hudcová, M.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, PROMETHEUS 2000 

Petáková, J.: Matematika, příprava k maturitě…, PROMETHEUS 1998 

Mikulčák, J.: Matematické tabulky a vzorce pro SŠ, PROMETHEUS 2003 

Janeček, F.: Matematika, Sbírka úloh pro střední školy, PROMETHEUS 

2002 

Matematika pro gymnázia, ucelená řada, PROMETHEUS 

Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních škol, 

ucelená řada, PROMETHEUS 
 

1. r. Tematický celek Počty hodin období 

1. Opakování a prohlubování učiva základní školy 

Číselné obory N, Z, Q, R,  

Dělitelnost, početní operace v číselných oborech  

Řešení pravoúhlého trojúhelníka 

Lineární rovnice 

Slovní úlohy  

Mocniny s exponentem N, Z, Q  

Mocniny a odmocniny  

Částečné odmocnění, usměrnění zlomku 

26 

  4 

  3 

  4 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

září – říjen  

2. Algebra  
Mnohočleny 

Úpravy algebraických výrazů 

Lomené výrazy 

Vyjádření neznámé ze vzorce  

12 

  1 

  4 

  4 

  3 

listopad 

 

3. Úvod do výrokové logiky a teorie množin 

Výrok, negace výroku, složené výroky 

Základní množinové pojmy 

Intervaly 

10 

  3 

  3 

  4   

prosinec 

4. Lineární funkce, rovnice, nerovnice   
Lineární funkce, definiční obor a obor hodnot, graf 

funkce 

Lineární rovnice 

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli 

Soustavy lineárních rovnic 

Lineární nerovnice 

Soustavy lineárních nerovnic 

Lineární nerovnice v součinovém a podílovém tvaru 

16 

   

  3 

  1 

  2 

  3 

  2 

  2 

  3 

leden – únor 

5. Absolutní hodnota 
Definice absolutní hodnoty, geometrický význam. 

Lineární rovnice s absolutní hodnotou. 

Lineární rovnice s absolutní hodnotou. 

15 

  2 

  4 

  4 

březen 
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Lineární funkce s absolutní hodnotou a jejich vlastnosti   5 

6. Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice   
Kvadratická funkce, graf funkce  

Kvadratická rovnice  

Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice 

Iracionální rovnice 

Kvadratická nerovnice 

Slovní úlohy 

 22 

  6 

  6 

  2 

  2   

  6 

  2 

duben – 

květen 

7. Planimetrie 
Základní geometrické obrazce a jejich vzorce 

Základní geometrické konstrukce, množiny bodů dané 

vlastnosti 

Konstrukční úlohy 

Konstrukce trojúhelníků 

Shodnost, podobnost 

Stejnolehlost 

Pythagorova věta a Euklidovy věty, jejich užití  

23 

  4 

   

  2 

  2 

  4 

  4 

  2 

  5  

květen – 

červen 

 Písemné práce a jejich opravy   8 průběžně 

2.r. Tematický celek Počty hodin Období 

1. Opakování  
Opakování učiva 1. ročníku 

  4 září 

2. Funkce  
Shrnutí poznatků o funkcích 

Monotónnost funkce, prostá funkce  

Nepřímá úměrnost 

Lineární lomená funkce 

Mocninné funkce 

6 

1 

1 

1 

2 

1 

září 

3. Goniometrické funkce a trigonometrie  
Orientovaný úhel, jednotková kružnice 

Zavedení funkcí sin x, cos x, tg x, cotg x 

Grafy goniometrických funkcí 

Vlastnosti goniometrických funkcí 

Součtové vzorce 

Funkce dvojnásobného a polovičního argumentu 

Součet a rozdíl goniometrických funkcí 

Goniometrické rovnice 

Goniometrické rovnice řešené substitucí 

Goniometrické rovnice vedoucí na kvadratické 

Sinová a kosinová věta 

Řešení obecného trojúhelníku 

20 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

říjen – 

listopad 

 

4. Exponenciální a logaritmická funkce  
Exponenciální funkce 

Inverzní funkce 

Logaritmická funkce 

Definiční obor logaritmické funkce (nerovnice) 

Logaritmus čísla, dekadický logaritmus 

Počítání s logaritmy, věty o logaritmech 

Exponenciální rovnice 

Logaritmické rovnice 

14 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

3 

listopad – 

prosinec 
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5. Komplexní čísla  
Zavedení komplexního čísla, algebraický tvar 

Součet a součin komplexních čísel 

Číslo komplexně sdružené, absolutní hodnota 

komplexního čísla 

Podíl komplexních čísel 

Řešení kvadratických rovnic v C 

 10 

2 

2 

 

1 

2 

2 

leden 

 

6. Stereometrie  
Vzájemná poloha přímek, bodů a rovin 

Řezy 

Odchylka přímek a rovin 

Povrchy a objemy těles 

Složená tělesa 

14 

2 

3 

6 

2 

1 

únor 

 

7. Posloupnosti, řady a finanční matematika  
Pojem posloupnosti, základní pojmy 

Způsoby určení, vzorec pro n-tý člen, rekurentní zadání 

Aritmetická posloupnost 

Užití aritmetické posloupnosti 

Geometrická posloupnost 

Užití geometrické posloupnosti 

Složené úrokování 

Střádání 

Umořování dluhu 

Další vlastnosti posloupností 

Limita posloupnosti, okolí bodu 

Věty o limitách 

26 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

březen – 

duben 

 

8. Kombinatorika  
Variace 

Faktoriál, permutace 

Variace s opakováním 

Kombinace 

Kombinační čísla, vlastnosti 

Binomická věta 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

květen 

 

9. Pravděpodobnost a statistika 
Význam pravděpodobnosti, náhodný pokus a náhodný jev 

Pravděpodobnost a četnost náhodného jevu 

Klasická a statistická definice pravděpodobnosti 

Vlastnosti pravděpodobnosti 

Pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů 

Statistika – statistický soubor 

Charakteristika polohy 

Charakteristika variability 

18 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

květen – 

červen 

 

 Písemné práce a jejich opravy 8 průběžně 

3.r. Tematický celek Počty hodin Období 

1. Opakování učiva 2. ročníku   4 září 

2. Analytická geometrie v E2 
Úsečka, vektor, operace s vektory 

Parametrická rovnice přímky 

Obecná rovnice přímky 

26 

  8 

  3 

  3 

září – 

listopad 
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Směrnicový tvar rovnice přímky, směrnice přímky 

Vzájemná poloha přímek 

Metrické úlohy 

  3 

  3 

  5 

3. Kuželosečky 
Kružnice, rovnice osová a obecná 

Elipsa, rovnice osová a obecná 

Hyperbola, rovnice osová a obecná 

Parabola, rovnice osová a obecná 

Vzájemná poloha přímky a kuželosečky, tečny 

20 

  4 

  4 

  4 

  4 

  4 

únor –  

duben 

 

4. Limita funkce 
Opakování funkcí a jejich vlastností 

Spojitost funkce 

Limita funkce, výpočty limit funkcí 

  8 

  4 

  1 

  3   

květen – 

červen 

 Písemné práce a jejich opravy   8 průběžně 

4.r. Tematický celek Počty hodin Období 

1. Opakování učiva 3. ročníku 
Parametrická rovnice přímky 

Obecná rovnice přímky, směrnicový tvar rovnice přímky 

Vzájemná poloha přímek 

Metrické úlohy 

  8 

  2 

  2 

  2 

  2 

září  

2. Diferenciální počet 
Derivace funkce 

Geometrický a fyzikální význam derivace 

Pravidla pro počítání derivací 

Derivace složené funkce 

Užití derivací 

Průběh funkce 

15 

  5 

  2 

  3 

  1 

  2 

  2 

září – 

říjen 

3. Integrální počet 
Primitivní funkce 

Neurčitý integrál 

Základní vzorce pro integrování 

Určitý integrál 

Obsah plochy pod grafem funkce 

15 

  2 

  3 

  2 

  3 

  5 

říjen – 

listopad 

 

4. Opakování matematiky 
Číselné obory, intervaly 

Algebraické výrazy 

Absolutní hodnota 

Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy 

Mocniny a odmocniny 

Funkce, vlastnosti funkcí 

 Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice 

Mocninná, lineární lomená funkce 

Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice 

Goniometrické funkce a rovnice, trigonometrie  

Komplexní čísla 

Planimetrie 

Stereometrie 

Analytická geometrie 

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 

41 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

3 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

prosinec – 

duben  
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Posloupnosti a finanční matematika    3 

5. Písemné práce a jejich opravy    8 průběžně 
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6.7 MATEMATICKÁ CVIČENÍ 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2014 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Předmět Matematická cvičení posiluje Matematiku v 1. ročníku. Směřuje k odstranění 

nedostatků v osvojení učiva ZŠ u některých žáků a k vyrovnání úrovně matematických 

dovedností nutných pro navazující výuku středoškolské látky nejen v matematice, ale též 

v ostatních přírodovědných a technických předmětech. 

 

Charakteristika učiva 

Těžiště práce spočívá v upevnění a procvičení učiva ZŠ, vytipování základního učiva 

matematiky 1.ročníku SŠ a jeho aktivním osvojení. 

 

Metody a formy výuky 

Procvičování, konzultace, samostatná  a týmová práce žáků, soutěživost, práce s učebnicemi a 

sbírkami příkladů, práce s MFCH tabulkami a kalkulátory. Seznámení se zápisem 

matematického textu na PC a programem GeoGebra. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení se řídí klasifikačním řádem školy. Úvodní vstupní test není hodnocen známkou, 

nýbrž procentuálním vyjádřením úspěšnosti, obdobně pak i závěrečný výstupní test. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět upevňuje a posiluje matematické dovednosti, umožňuje jejich užití v přírodovědných 

a technických předmětech i běžné praxi. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- aplikuje Pythagorovu větu a goniometrické 

funkce ostrého úhlu 

 

Pravoúhlý trojúhelník 

 

- analyzuje a řeší technické a fyzikální 

problémy a uplatňuje v nich číselné a 

algebraické vztahy 

- odhaduje výsledky numerických výpočtů 

- účelně využívá výpočetní techniku 

- provádí operace se zlomky, s desetinnými 

čísly a s mocninami tvaru a.10n 

Racionální čísla 
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- provádí operace s mocninami a 

odmocninami s N a Z exponentem  

- upravuje výrazy s proměnnými 

- určuje definiční obor lomených výrazů 

- aplikuje základní vzorce 

Algebraické výrazy 

- řeší lineární rovnice 

- používá ekvivalentní úpravy 

- určuje vlastnosti lineární funkce 

- řeší soustavy lineárních rovnic 

Lineární rovnice 

- rozumí základním geometrickým pojmům a 

konstrukcím 

Planimetrie 

- seznámí se se zápisem matematického textu 

na PC a programem Geogebra. 

PC v matematice 



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Učební osnovy: Matematická cvičení 

 

89 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět: MATEMATICKÁ CVIČENÍ 

Ročník: 1. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 1. ročník 1 týdně  

Zpracovali: Mgr. Libuše Trávníčková, Mgr. Jiří Formánek 

Učebnice: Mikulčák, J.: Matematické tabulky a vzorce pro SŠ, PROMETHEUS 2003 

Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních škol, 

ucelená řada, PROMETHEUS 
 

1. r. Tematický celek Počty hodin Období 

1. Vstupní test 

 

1 září 

2. Pravoúhlý trojúhelník 

− Pythagorova věta 
− Goniometrické funkce ostrého úhlu 

5 září – říjen 

3. Racionální čísla 

− Racionální čísla (prvočísla, společný násobek a dělitel, 

znaky dělitelnosti) 
− Početní operace s racionálními čísly (zlomky 

vč. složených, desetinná čísla) 

− Zápisy čísel ve tvaru 
na 10  

− Převody jednotek 

4 listopad 

4. Algebraické výrazy 

− Mocniny s celým exponentem, pravidla pro počítání 

s mocninami 
− Mnohočleny, operace s mnohočleny 
− Základní algebraické vzorce 

− Lomené výrazy, podmínky výrazu, hodnota výrazu 
− Úpravy výrazů 

8 prosinec – 

únor 

5. Lineární rovnice a jejich soustavy 

− Ekvivalentní úpravy při řešení rovnic 

− Vyjádření neznámé ze vzorce 
− Rovnice s neznámou ve jmenovateli 
− Soustava rovnic a metody řešení 
− Slovní úlohy 

8 únor – duben 

6. Základní poznatky z geometrie 

− Základní geometrické konstrukce (úhel, osa úhlu, osa 

úsečky, Thaletova kružnice, tečna kružnice) 
− Trojúhelník a jeho konstrukce 

− Základní geometrické útvary a jejich vzorce 

4 duben – 

květen 

7. Využití počítače v matematice 
− Program GeoGebra jako pomocník v matematice 

(základní ovládání, řešení příkladů pomocí počítače-

konstrukce, grafické řešení rovnic) 

2 červen 

8. Závěrečný test 1 červen 

 



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Učební osnovy: Fyzika 

 

90 

6.8 FYZIKA 

Kód a název oboru vzdělání:  23-41-M/01 Strojírenství  

Název ŠVP:    Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Všeobecně vzdělávací předmět fyzika má funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. 

Navazuje a dále rozvíjí poznatky získané v základním vzdělávání. Vyučování probíhá ve 

vazbě na matematiku. Fyzika by měla poskytnout žákům přehled o struktuře a stavbě hmoty a 

základních fyzikálních zákonech, přispět k pochopení přírodních jevů a zákonitostí 

probíhajících v neživé přírodě, k pochopení principu technických zařízení a přístrojů 

používaných v profesním, ale i v osobním životě. Cílem předmětu je vybavit studenta 

takovými znalostmi a dovednostmi, aby si je byl schopen v přiměřené míře sám doplňovat a 

uměl na jejich podkladě správně konat a rozhodovat. Fyzika rozvíjí intelektové schopnosti, 

logické myšlení, numerické dovednosti a abstrakci. Žák by se měl naučit zpracovávat a 

vyhodnocovat získané informace o okolním světě z různých zdrojů i s pomocí výpočetní 

techniky, provádět odhad a kontrolu správnosti výsledků fyzikálních úloh, získávat informace 

z tabulek, grafů a diagramů a využívat tyto nástroje pro prezentaci své práce. 

 

Charakteristika učiva 

Výuka ve fyzice směřuje k tomu, aby žák pochopil a osvojil si fyzikální pojmy, zákony, teorie 

v návaznosti na praxi, uměl provést a vyhodnotit měření a porovnal jej s teorií, řešil přiměřeně 

obtížné fyzikální úlohy.  

Obsah předmětu je rozdělen do devíti okruhů – úvod do fyziky, mechanika, molekulová 

fyzika a termika, mechanické kmitání a vlnění, elektřina a magnetismus, optika, speciální 

teorie relativity, fyzika mikrosvěta a astrofyzika. 

 

Metody a formy výuky 

Učitel volí různé vyučovací metody podle typu probírané látky. Vzhledem k náročnosti 

předmětu je nezastupitelný slovní výklad, při němž používá učitel názorné pomůcky, předvádí 

jednoduché pokusy, využívá výukové programy, případně názorné prezentace, využívá 

prostředků ICT.  

Do výuky je zařazena exkurze do Jaderné elektrárny Temelín jako doplněk kapitoly Fyzika 

mikrosvěta. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení žáků vychází z platného klasifikačního řádu školy a je v souladu se školním řádem 

a je založeno na těchto základech: 

- známky z písemných prací (příkladů a testů) týkajících se malého úseku učiva  

- známky z písemných prací (příkladů a testů) souhrnných (tj. z celého tematického celku) 

- známky z ústního zkoušení 

- dále se hodnotí: schopnost řešit problémové úlohy, aktivita v hodinách, tvorba a prezentace 

referátů, příp. protokoly z laboratorního měření. 
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Žáci by měli být hodnoceni objektivně tak, aby hodnocení mělo motivační charakter. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Kompetence k učení - učitel zadává žákům ke zpracování taková témata, která popularizují 

fyziku, ukazují její význam pro společnost a její další rozvoj. Žáci volí při zpracování vhodné 

zdroje, splňující kritéria dostatečné odbornosti a vědeckého přístupu. Učitel rozvíjí kritičnost 

žáků k vyhledávaným fyzikálním informacím a vyžaduje od žáků znalost odborné 

terminologie.  

Kompetence k řešení problémů - učitel diskutuje se žáky řešení fyzikálních úloh, zda zadaný 

úkol má pouze jeden postup vedoucí k řešení, vybírá takové úlohy, které rozvíjejí užívání 

matematických metod s použitím správné symboliky.  

Kompetence komunikativní - učitel žákům poskytuje příležitost k obhajobě svého vlastního 

názoru a postupu, vyžaduje vypracovávání řešení úloh, závěrů laboratorních cvičení a referátů 

s použitím moderních komunikačních technologií. 

Kompetence sociální a personální - učitel zadává žákům k vypracování takové praktické 

úlohy, které vyžadují týmovou spolupráci s dělbou práce, posiluje tak pocit zodpovědnosti za 

výsledek skupinové práce. 

Kompetence občanská - učitel seznamuje žáky s pravidly bezpečnosti práce a vede je k tomu, 

aby posuzovali vědecké objevy i z hlediska jejich dalšího využití pro vývoj společnosti. Učitel 

vede žáky k respektování autorských práv a legislativy při práci s informacemi tím, že 

důsledně vyžaduje uvádění zdrojů informací a vyžaduje dodržování termínů splnění 

stanovených úkolů.  

Kompetence pracovní - žáci manipulují se svěřenými pomůckami a přístroji tak, aby nedošlo 

k jejich poškození či zničení, či újmě na zdraví žáků. 

 

Začlenění průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti - žáci jsou vedeni k aktivitě, k diskusím nad konkrétními 

úlohami, učí se obhajovat svůj názor a respektovat a hodnotit výsledky práce jiných 

spolužáků. Při vytváření referátu se žák učí orientovat v masových médiích, samostatně 

vyhledávat potřebné informace a data, kriticky posuzovat jejich věrohodnost a tím posilovat 

svoji mediální gramotnost 

Člověk a životní prostředí – učitel vede studenty v souladu se zásadami trvale udržitelného 

rozvoje společnosti s ohledem na pozitivní i negativní důsledky fyzikálních objevů a procesů 

na lidský organismus a přírodu. 

Člověk a svět práce - žáci jsou při laboratorních měřeních vedeni k důslednosti, pečlivosti a 

vzájemné spolupráci a pomoci tak, aby se v budoucnu dokázali uplatnit na trhu práce i 

v životě. 

Informační a komunikační technologie – učitel i žáci využívají při výuce i při domácí přípravě 

moderní informační a komunikační technologie (digitální zpracovávání, přenos a uchování 

informací). 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- rozliší fyzikální pojmy a děje, veličiny a 

jednotky, správně je používá 

- vyjmenuje základní fyzikální veličiny 

soustavy SI a jejich jednotky, rozlišuje skalární 

a vektorové fyzikální veličiny 

- užije normalizované předpony pro násobky a 

díly jednotek fyzikálních veličin, převádí 

násobky a díly jednotek 

 

Úvod 

- obsah a význam fyziky 

- fyzikální veličiny a jejich jednotky 

- soustava SI 

- rozliší pohyby podle trajektorie a změny 

rychlosti; řeší úlohy o pohybu 

- použije Newtonovy pohybové zákony 

v jednoduchých úlohách o pohybech; 

- určí síly, které v přírodě a v technických 

zařízeních působí na tělesa; 

- popíše základní druhy pohybu v grav. poli; 

- vypočítá mechanickou práci a energii při 

pohybu tělesa působením stálé síly; 

- určí výkon a účinnost při konání práce; 

- analyzuje jednoduché děje s využitím zákona 

zachování mechanické energie; 

- určí výslednici sil působících na těleso a 

jejich momenty; 

- určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru; 

- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při 

řešení úloh na tlakové síly v tekutinách; 

- vysvětlí změny tlaku v proudící tekutině; 

Mechanika 

- pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po 

kružnici, skládání pohybů 

- vztažná soustava, Newtonovy pohybové 

zákony, síly v přírodě 

- mechanická práce a energie 

- gravitační pole, Newtonův gravitační 

zákon, gravitační a tíhová síla, pohyby 

v gravitačním poli, sluneční soustava 

- mechanika tuhého tělesa 

- mechanika tekutin 

 

- uvede příklady potvrzující kinetickou teorii 

látek; 

- změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a 

vyjádří ji jako termodynamickou teplotu; 

- vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek 

v přírodě a v technické praxi a řeší úlohy na 

teplotní délkovou roztažnost těles; 

- popíše vlastnosti látek z hlediska jejich 

částicové stavby; 

- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

(tělesa) a způsoby její změny; 

- řeší jednoduché případy tepelné výměny 

pomocí kalorimetrické rovnice; 

- řeší úlohy na děje v plynech s použitím 

stavové rovnice pro ideální plyn; 

- vysvětlí mechanické vlastností těles 

z hlediska struktury pevných látek; 

- popíše příklady deformací pevných těles 

Molekulová fyzika a termika 

- základní poznatky termiky 

- teplo a práce, přeměny vnitřní energie 

tělesa, tepelná kapacita, měření tepla 

- částicová stavba látek, vlastnosti látek 

z hlediska molekulové fyziky 

- stavové změny ideálního plynu, práce 

plynu, tepelné motory 

- struktura pevných látek, deformace 

pevných látek, kapilární jevy 

- přeměny skupenství látek, skupenské teplo, 

vlhkost vzduchu 

 



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Učební osnovy: Fyzika 

 

93 

jednoduchého tvaru a řeší úlohy na Hookův 

zákon; 

- popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi; 

- popíše vlastní kmitání mechanického 

oscilátoru a určí příčinu kmitání; 

- popíše nucené kmitání mechanického 

oscilátoru a určí podmínky rezonance; 

- rozliší základní druhy mechanického vlnění a 

popíše jejich šíření v látkovém prostředí; 

- charakterizuje základní vlastnosti zvukového 

vlnění a zná jejich význam pro vnímání zvuku; 

- chápe negativní vliv hluku a zná způsoby 

ochrany sluchu; 

Mechanické kmitání a vlnění 

- mechanické kmitání 

- druhy mechanického vlnění, šíření vlnění 

v prostoru, odraz vlnění 

- vlastnosti zvukového vlnění, šíření zvuku 

v látkovém prostředí, ultrazvuk 

 

- určí elektrickou sílu v poli bodového 

elektrického náboje; 

- popíše elektrické pole z hlediska jeho 

působení na bodový elektrický náboj; 

- vysvětlí princip a funkci kondenzátoru; 

- popíše vznik elektrického proudu v látkách; 

- řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím 

Ohmova zákona; 

- sestaví podle schématu elektrický obvod a 

změří elektrické napětí a proud; 

- řeší úlohy užitím vztahu 

 
S

l
R   ; 

- řeší úlohy na práci a výkon elektrického 

proudu; 

- vysvětlí elektrickou vodivost polovodičů, 

kapalin a plynů; 

- popíše princip a použití polovodičových 

součástek s přechodem PN; 

- vysvětlí princip chemických zdrojů napětí; 

- zná typy výbojů v plynech a jejich využití; 

- určí magnetickou sílu v magnetickém poli 

vodiče s proudem a popíše magnetické pole 

indukčními čarami; 

- vysvětlí jev elektromagnetické indukce a jeho 

význam v technice; 

- popíše princip generování střídavých proudů 

a jejich využití v energetice; 

- charakterizuje základní vlastnosti obvodů 

střídavého proudu; 

- vysvětlí princip transformátoru a 

usměrňovače střídavého proudu; 

- vysvětlí vznik elektromagnetického kmitání 

v oscilačním obvodu; 

- popíše využití elektromagnetického vlnění ve 

Elektřina a magnetismus 

- elektrický náboj tělesa, elektrická síla, 

elektrické pole, tělesa v elektrickém poli, 

kapacita vodiče 

- elektrický proud v kovech, zákony 

elektrického proudu, elektrické obvody, 

elektrický proud v polovodičích, 

kapalinách a v plynech 

- magnetické pole, magnetické pole 

elektrického proudu, magnetická síla, 

magnetické vlastnosti látek, 

elektromagnetická indukce, indukčnost 

- vznik střídavého proudu, obvody 

střídavého proudu, střídavý proud 

v energetice, trojfázová soustava střídavého 

proudu, transformátor 

- elektromagnetické kmitání, 

elektromagnetický oscilátor, vlastní a nucené 

elektromagnetické kmitání, rezonance 

- vznik a vlastnosti elektromagnetického 

vlnění, přenos informací 

elektromagnetickým vlněním 
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sdělovacích soustavách; 

- charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a 

rychlostí v různých prostředích; 

- řeší úlohy na odraz a lom světla; 

- vysvětlí podstatu jevů interference, ohyb a 

polarizace světla; 

- popíše význam různých druhů 

elektromagnetického záření z hlediska 

působení na člověka a využití v praxi; 

- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami; 

- popíše oko jako optický přístroj; 

- vysvětlí principy základních typů optických 

přístrojů; 

Optika 

- světlo a jeho šíření 

- elektromagnetické záření, spektrum 

elektromagnetického záření, rentgenové 

záření, vlnové vlastnosti světla 

- zobrazování zrcadlem a čočkou 

- popíše důsledky plynoucí z principů speciální 

teorie relativity pro chápání prostoru a času; 

- zná souvislost energie a hmotnosti objektů 

pohybujících se velkou rychlostí; 

Speciální teorie relativity 

- principy speciální teorie relativity 

- základy relativistické dynamiky 

- objasní podstatu fotoelektrického jevu a jeho 

praktické využití; 

- chápe základní myšlenku kvantové fyziky, 

tzn. vlnové a částicové vlastnosti objektů 

mikrosvěta; 

- charakterizuje základní modely atomu; 

- popíše strukturu elektronového obalu atomu 

z hlediska energie elektronu; 

- popíše stavbu atomového jádra a 

charakterizuje základní nukleony; 

- vysvětlí podstatu radioaktivity a jaderného 

záření a popíše způsoby ochrany před tímto 

zářením; 

- popíše štěpnou reakci jader uranu a její 

praktické využití v energetice; 

- posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž 

se získává elektrická energie; 

Fyzika mikrosvěta 

- základní pojmy kvantové fyziky 

- model atomu, spektrum atomu vodíku, 

laser 

- nukleony, radioaktivita, jaderné záření, 

elementární a základní částice 

- zdroje jaderné energie, jaderný reaktor, 

bezpečnostní a ekologická hlediska jaderné 

energetiky 

- charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše 

sluneční soustavu; 

- popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání do 

galaxií; 

- zná současné názory na vznik a vývoj 

vesmíru; 

- vysvětlí nejdůležitější způsoby, jimiž 

astrofyzika zkoumá vesmír. 

Astrofyzika 

- Slunce a hvězdy 

- galaxie a vývoj vesmíru 

- výzkum vesmíru 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  FYZIKA 

Ročník:  1.-2. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství  

Počet hodin: 1. ročník 3 týdně, 2.ročník 2 týdně  

Zpracovala:  Mgr. Dagmar Pastuchová, Mgr. Hana Soukupová (2014) 

Učebnice: Svoboda a kol.: Přehled středoškolské fyziky. ISBN 80-7196-116-7 

kol. : Fyzika pro gymnázia (Mechanika, Molekulová fyzika a 

termodynamika, Mechanické kmitání a vlnění, Optika, Elektřina a 

magnetismus, Speciální teorie relativity, Fyzika mikrosvěta, Astrofyzika) 

kol. : Matematické, fyzikální a chemické tabulky. ISBN 80-7196-264-3 
 

1.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Úvod do fyziky  

Historie a význam fyziky, dělení fyziky a metody  

Laboratorní měření, fyzikální úlohy 

Fyzikální veličiny a jednotky, převody jednotek, skaláry a 

vektory 

8 
2 

1 

5 

Září 

 2. Mechanika  

Kinematika–přímočaré pohyby, pohyb po kružnici, 

skládání pohybů 

Dynamika–Newtonovy pohybové zákony, vztažná 

soustava, síly 

Práce, výkon, energie, účinnost 

Gravitace–gravitační pole, Newtonův gravitační zákon, 

pohyby v gravitačním poli 

Mechanika tuhého tělesa– moment síly, skládání sil, těžiště 

Mechanika tekutin 

46 
9 

 

9 

 

5 

5 

 

10 

8 

 

říjen 

listopad 

 

prosinec 

leden 

 

 3. Molekulová fyzika a termodynamika  

Základní pojmy a poznatky 

Částicová stavba látek 

Teplota, teplotní roztažnost, teploměry 

Teplo, skupenské teplo, přenos tepla  

Kalorimetrie 

Vnitřní energie soustavy, 1. termodynamický zákon 

Struktura a vlastnosti látek 

Děje v plynech, práce plynu, tepelné stroje 

Změny skupenství, fázový diagram 

25 
1 

2 

2 

3 

2 

2 

6 

5 

2 

 

 

 

 

únor 

 

 

 

březen 

duben 

 4. Kmitání a vlnění  

Mechanické kmitání–popis, kyvadlo, pružina 

Mechanické vlnění–druhy vlnění, šíření vlnění 

Akustika 

20 
5 

10 

5 

 

květen 

červen 
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2.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Optika  

Elektromagnetické záření, rentgenové záření 

Vlastnosti a šíření světla 

Paprsková optika 

Vlnová optika 

Fotometrie – svítivost, osvětlení, světelný tok 

Kvantová optika – fotoelektrický jev 

12 
2 

2 

4 

2 

1 

1 

 

září 

 

 

říjen 

 

 

 2. Elektřina  

Elektrický náboj, Coulombův zákon 

Elektrické pole, kapacita, kondenzátory 

Elektrický proud v kovech, odpor 

Elektrické obvody a jejich řešení 

Elektrický proud v kapalinách, zdroje napětí 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu 

Elektrický proud v polovodičích 

17 
2 

3 

3 

4 

2 

1 

2 

 

listopad 

 

prosinec 

 

 

leden 

 3. Magnetismus  

Stacionární magnetické pole 

Nestacionární magnetické pole 

Střídavý proud, obvody střídavého proudu 

Energetika–trojfázová soustava, transformátor 

Elektromagnetické kmitání a vlnění, přenos informací 

16 
4 

2 

5 

1 

4 

 

 

 

únor 

 4. Speciální teorie relativity (STR)  

Principy a důsledky STR  

Relativistická dynamika 

3 
2 

1 

březen 

 

 

 5. Atomová a jaderná fyzika  

Stavba atomu, modely atomu 

Fyzika elektronového obalu, lasery 

Jaderná fyzika–vlastnosti jádra, radioaktivita, jaderné 

reakce, jaderná energetika 

Fyzika částic, experimentální metody jaderné fyziky 

13 
2 

3 

5 

 

3 

 

duben 

květen 

 

 6. Astrofyzika  

Vznik a zánik vesmíru, struktura a výzkum vesmíru 

Sluneční soustava-popis 

Vlastnosti hvězd a jejich vývoj 

 

5 

1 

2 

2 

 

 

červen 
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6.9 CHEMIE 

Kód a název oboru vzdělání:  23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1. 9. 2009 
 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

Obecný cíl předmětu 

Předmět rozvíjí a prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty dokazovat 

hypotézy, obhajovat vlastní teorie, stručně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné 

závěry. Chemie umožňuje studentům pochopit a poznat vztahy, vytvářet strategii řešení úloh a 

problémů. Výuka chemie přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a 

zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout 

do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělání nemůže být nahrazeno 

pouhou znalostí vybraných pojmů, faktů a procesů.  
 

Metody a formy výuky 

Při výkladu a objasňování učiva používá učitel učebnice, dále např. modely, transparenty, 

výukové programy, podle možností i prostředky ICT. Důležité je procvičování učiva, 

prohlubování témat v mezích možností, časté opakování. Je vhodné zařazovat úlohy 

vztahující se k odborným předmětům a k praxi. 
  

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení žáků vychází z klasifikačního řádu školy a musí mít motivační charakter.Základ 

tvoří písemné práce, při kterých žáci prokazují, zda zvládli dané téma a naučili se správným 

logickým postupům. Další složkou testování je zkoušení ústní. Doplňujícím prvkem je 

hodnocení samostatné práce, aktivního přístupu ve výuce. 
 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci by si měli v hodinách chemie osvojit a rozvinout dovednosti potřebné k pochopení světa, 

naučit se kriticky vyrovnávat se situacemi a problémy, aplikovat chemické dovedností 

v odborných předmětech a praxi. Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli pozorovat a 

zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje. 

Porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit 

nezbytnost udržitelného rozvoje. Posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na 

živé organismy. V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělání k tomu, aby žáci získali 

pozitivní postoj k přírodě.  
 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a svět práce – žáci se učí plánovat způsob řešení problémů, využívat vlastní úsudek a 

zkušeností, dodržovat pravidla 

Informační a komunikační technologie – chemické vzdělávání umožňuje získávat informace 

z různých zdrojů a využívá výpočetní techniku pro prezentaci výsledků 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k aktivitě, angažovanosti a k diskusím 

nad konkrétními úlohami z praxe, práce ve skupinách umožňují vytváření sociálních vztahů, 

podporují kreativitu a komunikaci 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák 

- zná pojem: chemická látka; umí charakt. 

jednotlivé druhy chemických látek. 

- zná částicové složení látek; umí jej charakt. 

- zná pojem: atom, molekula; umí je charakt. 

- zná pojem: chemická vazba; umí charakt. 

jednotlivé druhy chemických vazeb.  

- zná pojem: chemický prvek, sloučenina; 

umí je charakterizovat.   

- zná chemickou symboliku, značky a názvy 

prvků, oxidační číslo a umí je použít.   

- zná vzorce a názvy jednoduchých 

sloučenin.- zná určení a použití periodické 

soustavy prvků; umí ji charakterizovat. 

- zná pojem: homogenní směs, heterogenní 

směs, roztok; umí charakt. jednotlivé druhy 

směsí a roztoků. 

- zná pojem: látkové množství; umí jej 

použít. 

- zná pojem: chemická reakce, chemická 

rovnice.; umí charit. základní typy 

chemických reakcí. 

- zvládá jednoduché výpočty v chemii:  

(1) z chemických vzorců, (2) z chemických 

rovnic, (3) složení roztoků.  

 

Obecná chemie 

 

Žák 

- zná oblast užití anorganické chemie. 

- zná pojem: anorganické látky, oxidy, 

kyseliny, hydroxidy, soli; umí je charakt. 

- zná základy názvosloví anorganických 

sloučenin, umí je použít. 

- umí charakt. vybrané prvky a jejich slouč. 

Anorganická chemie 

 

Žák 

- zná oblast užití organické chemie. 

- zná vlastnosti atomu uhlíku související 

s organickou chemií. 

- zná základní klasifikaci a názvosloví 

organických sloučenin. 

Organická chemie 

Žák 

- zná oblast užití biochemie. 

- zná podstatu chemického složení živých 

organismů. 

- umí zařadit a charakterizovat základní 

přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, 

nukleové kyseliny, biokatalyzátory. 

- umí charakterizovat zákl. biochem. děje. 

Biochemie 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  CHEMIE 

Ročník:  1. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 2 týdně 

Zpracovali: Mgr. Zdeněk Šupitar, Ing. Milan Matoušek (srpen 2012),  

Mgr. Renáta Tůmová (srpen 2013) 
Učebnice: Blažek, Fabini: CHEMIE pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření,  

SPN, Praha 2005; ISBN 80-7235-104-4 
 

1.r. Tematický celek Počty hodin Období 

1. Obecná chemie 

- chemické látky a jejich vlastnosti 

- částicové složení látek, atom, molekula 

- chemická vazba 

- chemické prvky, sloučeniny 

- chemická symbolika, značky a názvy prvků, oxidační 

číslo, vzorce, a názvy jednoduchých sloučenin 

- periodická soustava prvků 

- směsi homogenní, heterogenní, roztoky 

- látkové množství 

- chemické reakce, chemické rovnice, základní typy 

chemických reakcí 

- jednoduché výpočty v chemii – z chemických vzorců, 

chemických rovnic a složení roztoků 

celkem 32 

2 

4 

3 

1 

 

 

5 

3 

1 

3 

5 

 

5 

září - 

prosinec 

2. Anorganická chemie 

- základy názvosloví anorganických sloučenin 

- anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli 

- vybrané prvky a jejich sloučeniny 

celkem 10 

1 

4 

5 

leden – únor 

3. Organická chemie 

- vlastnosti atomu uhlíku 

- názvosloví organických sloučenin – nasycené a nenasycné 

uhlovodíky 

- názvosloví organických sloučenin – areny 

- organické sloučeniny – uhlovodíky 

- organické sloučeniny – deriváty uhlovodíků  

celkem 14 

2 

 

4 

2 

2 

4 

únor – duben 

4. Biochemie 

- chemické složení živých organismů 

- přírodní látky, sacharidy, lipidy 

- bílkoviny, nukleové kyseliny 

 - biokatalyzátory 

- souhrnné opakování  

celkem 10 

1 

4 

2 

2 

1 

duben –  

červen  
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6.10 EKONOMIKA 

Kód a název oboru vzdělání:   23 – 41 – M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu ekonomika je rozvíjet ekonomické myšlení a vést žáka k pochopení tržního 

mechanismu a jeho fungování. Žáci získají základní předpoklady k zařazení do pracovního 

procesu jako kvalifikovaní zaměstnanci nebo na základě orientace v právní úpravě podnikání 

získají znalosti a dovednosti potřebné k podnikání včetně znalosti marketingu a 

managementu. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je rozděleno do 6 tématických celků, které na sebe logicky navazují. V prvním je žák 

seznámen se základními ekonomickými pojmy a naučí se s nimi pracovat. Druhý celek je 

zaměřen na otázky podnikání po stránce právní, žák je veden k aktivnímu podnikatelskému 

myšlení. Ve třetím tématickém celku je podrobněji rozebráno fungování podniku v reálných 

tržních podmínkách a jsou zdůrazněny zvláštnosti podnikání. Celý čtvrtý tématický celek je 

věnován otázkám pracovního práva od vymezení předpokladů pro získání pracovního místa 

přes právní náležitosti pracovněprávního vztahu až po systém odměňování včetně orientace 

v systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Jsou zdůrazněna specifika 

odměňování ve vztahu k oboru studia. Pátý celek je věnován daňové soustavě s důrazem na 

daň z příjmů, dále rozebírá finanční trh od charakteristiky peněz přes klasické a moderní 

elektronické formy práce s penězi až po vhodné firemní i osobní investice. Šestý celek se týká 

národního hospodářství a EU. 

Předmět ekonomika využívá znalostí žáka z předmětů Technika administrativy a ICT, kde se 

žák naučil vést základní firemní korespondenci, v oblasti pracovního práva rozvíjí ekonomika 

učivo občanské nauky. 

 

Metody a formy výuky 

Při výuce ekonomiky je kromě běžných výukových metod (výklad, práce s textem, práce 

s elektronickými informacemi) využíváno především samostatné práce žáků při řešení 

individuálních zadání a dále práce týmové. V kapitole podnikání si mohou žáci fiktivně 

založit podnikatelskou aktivitu a poté simulovat práci této firmy. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení žáků vychází z klasifikačního řádu školy. Základním způsobem hodnocení jsou 

písemné testy. Dále je žák hodnocen na základě plnění samostatných úkolů s tím, že je důraz 

kladen na sebekritické hodnocení a porovnání výsledků samotnými žáky. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Při řešení samostatných úkolů se žák naučí formulovat souvisle své názory a postoje a při 

týmové „firemní práci“ používá odbornou ekonomickou terminologii. Je připraven si stanovit 
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svůj osobní cíl v oblasti pracovní orientace a dál se v tomto směru vzdělávat. Má reálnou 

představu o svém uplatnění na trhu práce, zná svá práva a povinnosti, má přehled o platových 

a ostatních podmínkách. Ekonomika má význačný přínos k přípravě žáka na reálné 

zaměstnání, případně podnikání. 

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí – v průběhu ekonomického vzdělávání žák vnímá ekologické 

aspekty v pracovní činnosti 

Informační a komunikační technologie – v rámci probíraných tématických celků je podle 

možností využívána moderní komunikační technologie a žák je veden k jejímu aktivnímu 

požívání ať už při samostatné práci nebo při činnosti fiktivní firmy. 

Občan v demokratické společnosti – žák si v průběhu tématického celku podnikání a při 

simulaci podnikových činností osvojuje faktické, věcné i normativní stránky jednání aktivního 

občana. V celku pracovně-právní vztahy a daňová soustava si osvojuje potřebné právní 

minimum pro občanský a soukromý život, při řešení „firemních situací“ hledá kompromisy, 

diskutuje o kontroverzních otázkách, řeší konflikt. Při práci v prostředí fiktivní firmy je veden 

k problémovému myšlení a je rozvíjena funkční gramotnost žáka (interpretace zákona do 

reálné praxe). 

Člověk a svět práce – žák je veden k formulování vlastních priorit, je veden k porovnání 

vlastních osobních a odborných předpokladů s profesními příležitostmi tak, aby se mohl stát 

aktivním zaměstnancem, podnikatelem, případně zaměstnavatelem. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- používá a aplikuje základní ekonomické 

pojmy, vnímá souvislost životní úrovně a 

životního prostředí 

- popíše fungování tržního mechanismu 

- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

- vyjádří formou grafu určení rovnovážné 

ceny 

- na konkrétním případu odhadne vývoj 

nabídky a poptávky 

- sestaví rodinný rozpočet 

 

- vytvoří podnikatelský záměr a zakladatelský 

rozpočet 

- orientuje se v právních formách podnikání a 

dovede je rozlišit a charakterizovat 

- orientuje se v náležitostech a přílohách 

žádosti o živnostenské oprávnění 

- pracuje s obchodím zákoníkem a vyhledá 

v živnostenském zákoně potřebné informace 

- orientuje se ve způsobech ukončení 

podnikání 

- zná základní povinnosti podnikatele vůči 

  

Podstata a fungování tržní ekonomiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnikání 
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státu¨ 

- dokáže porovnat výhody a nevýhody, rizika, 

podnikání a zaměstnání 

- dokáže získat potřebné informace pomocí 

sítě internet (zákony, obchodní rejstřík) 

 

- rozliší oběžný a dlouhodobý majetek 

- vypočte hodnotu majetku podniku a jeho 

zdrojů 

- rozliší jednotlivé nákladové druhy 

- učí se používat aplikační software k evidenci 

majetku podniku 

- orientuje se ve struktuře podnikových 

činností 

- určí optimální výši zásob 

- charakterizuje průběh výrobní činnosti 

- zná nástroje marketingu a umí jich využívat 

- chápe kvalitu jako nástroj úspěšnosti firmy 

- zná části procesu řízení a jejich funkci 

aktivně se zúčastní diskusí, obhajuje své 

názory, respektuje názory jiných 

 

- vyhledá informace o nabídkách zaměstnání, 

rozlišuje je a reaguje na ně 

- je schopen se prezentovat potenciálnímu 

zaměstnavateli 

- zná náležitosti pracovní smlouvy dovede ji 

sepsat 

- orientuje se v pracovněprávních vztazích a 

dovede je uplatnit při stanovení pracovních 

podmínek 

- odliší pracovní smlouvu od dohod konaných 

mimo hlavní pracovní poměr z hlediska 

odměny, pojištění, daně 

- orientuje se v zákonné úpravě mezd provádí 

výpočty, zákonné odvody 

- vypočte sociální a zdravotní pojištění 

- zná význam a užitečnost práce a dokáže 

posoudit její ohodnocení 

 

- orientuje se v soustavě daní, v registraci 

k daním 

- dovede vyhotovit daňová přiznání 

- zná základní daňové pojmy, rozliší princip 

přímých a nepřímých daní 

- umí vést daňovou evidenci pro plátce i 

neplátce DPH 

- zná podstatu finančního trhu  

- orientuje se v platebním styku 

 

 

 

 

 

 

Podnik, majetek podniku a hospodaření 

podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní poměr, mzdy, zákonné odvody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňová soustava a finanční trh 
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- je aktivně veden k využívání elektronického 

bankovnictví 

- navrhne řešení nedostatku finančních 

prostředků 

- vysvětlí využití cenných papírů a 

obchodování s nimi 

 

- vysvětlí význam ukazatelů vývoje národního 

hospodářství ke vztahu k oboru 

- objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti 

- posoudí dopady inflace 

- srovná úlohu velkých a malých podniků 

v ekonomice státu, na příkladech vysvětlí 

příjmy a výdaje státního rozpočtu a jak se 

občané a firmy podílí na příjmech a výdejích 

rozpočtu 

- chápe důležitost evropské integrace 

- zhodnotí ekonomický dopad členství v EU 

 

 

 

 

 

 

 

Národní hospodářství a EU 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  EKONOMIKA 

Ročník:  4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 3 týdně 

Zpracovala : Ing. Dagmar Svobodná 

Učebnice: Ekonomie – Jana Švarcová, aktuální zákony 

 

4.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Podstata fungování tržní ekonomiky 

potřeby, statky, služby, výroba, výrobní faktory 

hospodářský proces trh, poptávka, nabídka 

sestavení rodinného rozpočtu, řešení krizových situací 

10 

6 

2 

2 

září 

 2. Podnikání 

podnikání, právní formy, podnikatelský záměr 

obchodní společnosti 

obchodní zákoník 

17 
9 

5 

3 

září 

říjen 

listopad 

 3. Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku 

struktura majetku,oběžný majetek, investiční majetek, 

odpisy 

struktura zdrojů majetku, náklady, výnosy, hospodářský 

výsledek, marketing, management 

17 
6 

6 

5 

listopad 

prosinec 

 4. Pracovní poměr, mzdy, zákonné odvody 

pracovní poměr, pracovní smlouva, zákoník práce 

prakticky odborný projev (životopis, motivační dopis) 

mzdová soustava, daně z příjmů, systém sociálního a 

zdravotního pojištění, výpočet mezd 

18 
5 

3 

10 

 

leden 

únor 

 5.  Daňová soustava a finanční trh 

přímé a nepřímé daně,  místní a správní poplatky 

daňová evidence, peníze, platební styk, finanční trh, cenné 

papíry 

finanční gramotnost 

17 
7 

8 

 

2 

březen 

duben 

 6. Národní hospodářství a EU 

struktura NH, činitelé ovlivňující úroveň NH 

hrubý domácí produkt, nezaměstnanost,inflace, státní 

rozpočet, EU 

8 
4 

4 

květen 
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6.11 TECHNIKA ADMINISTRATIVY 

 

Kód a název oboru vzdělání:   23 – 41 – M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

S „otvíráním“ se světu a postupující globalizací stále více a více nabývají na významu 

všechny způsoby komunikace, zvláště ten nejmladší – elektronický. Je to pochopitelné, neboť 

komunikace je základním pojítkem mezi dvěma subjekty. Slouží především k výměně 

informací. 

Žádnou komunikaci nelze úspěšně provozovat bez dodržování určitých pravidel. 

Profesionální přístup každé osoby k příslušnému druhu komunikace je určen tím, do jaké míry 

dodržuje stanovená nebo běžně užívaná pravidla. 

 

Charakteristika učiva 

Žáci se naučí dodržovat závazná, doporučená, či obecně dodržovaná pravidla písemné a 

elektronické komunikace, seznámí se také s „nepsanými“ pravidly elektronické komunikace 

tzv. “netiketou“, dozvědí se o pravidlech telefonního styku. Setkají se s pravidly pro 

desetiprstovou hmatovou techniku ovládání klávesnice a s pravidly bezpečné práce 

s počítačem. 

 

Metody a formy výuky 

Předmět se vyučuje pouze v prvním ročníku. Časová dotace předmětu odpovídá jednomu 

pololetí, druhé pololetí se žáci věnují podobně průpravnému kurzu Počítačová grafika. Třída 

se pro výuku většinou dělí na poloviny a první polovina třídy pak navštěvuje předmět v 1. 

pololetí a druhá polovina ve druhém pololetí školního roku. Podle konkrétních personálních a 

organizačních možností školy je také možné vyučovat předmět v celé (nedělené) třídě jedno 

pololetí a pro druhé pololetí téhož školního roku jej v rozvrhu nahradit předmětem Počítačová 

grafika. 

Výuka probíhá nejprve formou praktického cvičení při seznamování se s klávesnicí počítače. 

Žáci se při cvičení seznámí s principy pěstování podmíněných reflexů při ovládání 

klávesnice.Text, který žáci opisují, vidí buďto před sebou na obrazovce (viz níže uvedené 

výukové programy), nebo opisují připravený vytištěný text.  V dalších hodinách se žáci 

formou výkladu seznamují s pravidly písemné a elektronické komunikace. Každá hodina je 

zakončena pořízením zápisu a vypracováním několika otázek týkajících se konkrétní hodiny. 

Kladené otázky vždy mapují výklad a jsou zároveň shrnutím učiva. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení vychází jednak z bodového hodnocení jednotlivých zodpovězených otázek, za 

druhé ze správnosti užívání již vysvětlených pravidel písemné komunikace. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií je nezbytná pro odbornou 

složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci se naučí 

správně psát texty, správně používat například interpunkční znaménka, zkratky a tituly. 

Osvojí si základní zásady tvorby dokumentů. 
 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a svět práce – žáci se naučí, jakým způsobem správně vést korespondenci jak osobní, 

tak i firemní, dozvědí se zásady správného psaní různých druhů a typů dopisů a adres, 

porozumí spisovým značkám. 
 

Rozpis výsledků vzdělávání 
 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- chápe zásady desetiprstové hmatové 

metody sloužící k ovládání klávesnice 

počítače, popřípadě psacího stroje 

- umí správně v textu psát interpunkční 

znaménka a číslice, umí dělit slova, 

používat závorky a lomítka 

- žák ovládá zásady písemné a elektronické 

komunikace 

- žák ovládá zásady tvorby obchodních a 

úředních dopisů 

 

1. Základy psaní hmatovou metodou  

výukový program „Deseti prsty“ 

 

2. Pravidla písemné a elektronické 

komunikace 

 

„Nová pravidla písemné a elektronické 

komunikace 

 

„Jak psát obchodní dopisy“ 
 

 

Rozpis učiva 
 

Předmět :  TECHNIKA ADMINISTRATIVY  

Ročník:  1.  

Obor:  23-41-M/01  Strojírenství 

Počet hodin: 1. ročník 0,5 hodiny týdně (1 hodina týdně během jednoho pololetí) 

Zpracovala: Květoslava Zikmundová 

Učebnice: KROUŽEK, Jiří, KULDOVÁ, Olga. Písemná a elektronická komunikace 1.  

Praha: Fortuna, 2005. 144 s. ISBN: 80-7168-836-3 

 NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické  

komunikace. Kralice na Hané: Computer Media, 2012. 136 s. 

ISBN: 978-80-7402-011-7 

 SW „Desetiprsty“ 
 

1.r. Tématický celek Počty hodin Období 

1. Psaní všemi deseti - hmatová metoda (základy) 

Zásady úpravy psaného textu (interpunkce, závorky, 

dělení slov, psaní čísel, zarovnávání textu) 

 

5 

září – říjen 

(únor – 

březen) 

2. Pravidla písemné a elektronické komunikace 

(pravidla netikety, psaní adres, firemní a osobní dopis, 

zásady pro telefonní styk) 

         

11 

říjen – leden 

(březen – 

červen) 
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6.12 ZÁKLADY EKOLOGIE 

Kód a název oboru vzdělání:   23 – 41 – M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Hlavním cílem je zvýšit povědomí a znalosti žáků o základech biologie člověka a o životním 

prostředí. Předmět ekologie vede žáky k myšlení a jednání, které je v souladu s principem 

udržitelného rozvoje. Cílem je chápat souvislosti a vzájemné vztahy mezi organismy jejich 

prostředím.Úkolem tohoto předmětu je také naučit žáky využívat získané poznatky nejen 

v odborných předmětech, ale i v každodenním životě. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je z obsahového hlediska uspořádáno do tematických celků. Obsah učiva není zaměřen 

na celou oblast ekologie a biologie, nýbrž jen na vybrané oblasti patřící k základním 

všeobecným znalostem. 

 

Metody a formy výuky 

Při výuce je použita interaktivní tabule s připojením k internetu. Velká pozornost je věnována 

projektovému vyučování a skupinové práci žáků, při které se žáci učí vyhledávat a 

zpracovávat informace k dané problematice a vést k nim diskusi.  

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení žáků vychází z klasifikačního řádu školy. Základ tvoří projektové práce, při 

kterých žáci prokazují, zda zvládli dané téma v širším kontextu. Další složkou testování je 

zkoušení písemné. Doplňujícím prvkem je hodnocení aktivního přístupu ve výuce a účast 

v ekologických soutěžích. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Ekologie je jedním z průřezových témat strojírenského vzdělání. Učí žáky toleranci a chování 

v demokratické společnosti, využívat získané poznatky v budoucím zaměstnání a při 

vyhledávání informací pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. 

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a svět práce – žáci se učí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných projektů 

Informační a komunikační technologie – ekologické vzdělávání umožňuje získávat informace 

z různých zdrojů a využívá výpočetní techniku pro prezentaci výsledků 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k aktivitě ve prospěch celé společnosti, 

učí se vážit si dobrého životního prostředí a snažit se je zachovat pro budoucí generace 

Člověk a životní prostředí – toto průřezové téma přímo souvisí s tematickými celky Ekologie 

a Člověk a životní prostředí, které jsou součástí předmětu Základy ekologie. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti 

živých soustav 

- charakterizuje názory na vznik a vývoj 

života na Zemi; 

- popíše buňku jako základní stavební funkční 

jednotku života 

- charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku 

a uvede rozdíly 

- vysvětí rozdíl mezi prokaryotickou a 

eukaryotickou buňkou 

- uvede základní skupiny organismů a 

porovná je 

 

Základy biologie 

- vysvětlí základní ekologické pojmy 

- charakterizuje biotické a biotické faktory 

prostředí 

- charakterizuje základní vztahy mezi 

organismy ve společenstvu 

- uvede příklad potravního řetězce 

- popíše podstatu koloběhu látek v přírodě 

z hlediska látkového a energetického 

 

Ekologie 

- popíše historii vzájemného ovlivňování 

člověka a přírody 

- uvede základní vývojové stupně člověka 

- popíše stavbu lidského těla a vysvětí funkci 

orgánů a orgánových soustav 

- charakterizuje jednotlivé etapy ontogeneze 

člověka 

- hodnotí vliv různých činností člověka na 

jednotlivé složky životního prostředí 

- charakterizuje působení životního prostředí 

na člověka a jeho zdraví 

- charakterizuje přírodní zdroje surovin a 

energie z hlediska jejich obnovitelnosti, 

posoudí vliv jejich využívání na prostředí 

- popíše způsoby nakládání s odpady 

- uvede příklady globálních problémů na 

Zemi a možnosti jejich řešení 

- uvede základní znečišťující látky v ovzduší, 

ve vodě a v půdě 

- uvede příklady chráněných území v ČR a 

v regionu 

 

Člověk a životní prostředí, aplikace v praxi 
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Rozpis učiva 

 

Předmět:  ZÁKLADY EKOLOGIE 

Ročník:  3. 

Obor:  23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 

Počet hodin: 1 týdně 

Zpracovala: Mgr. Markéta Štěpková  

Učebnice: Kvasničková D.: Základy ekologie. ISBN 80-7168-418-X 

Martin Braniš.: Základy ekologie a ochrany životního prostředí.      

INFORMATORIUM 2004 
 

3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Základy biologie 

Vznik života na Zemi- teorie 

Vlastnosti živých soustav 

Buňka rostlinná a živočišná 

Nukleonové kyseliny 

Metabolismus 

Viry 

Bakterie 

Fotosyntéza 

Opakování celku 

10 hodin 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

září- 

listopad 

 2. Ekologie 

Ekologie jako věda, rozdělení 

Základní ekologické pojmy 

Abiotické faktory 

Populace vlastnosti 

Vztahy mezi populacemi 

Biodiverzita 

Ekosystém 

Opakování celku 

10 hodin 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

prosinec-

březen 

 3. Člověk a životní prostředí, aplikace v praxi 
Vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím 

Zásady nakládání s odpady 

Globální problémy lidstva 

Ochrana přírody 

Chráněná území 

Opakování celku 

10 hodin 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

duben- 

červen 

 4. Exkurze 3 hodiny průběžně 
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6.13 TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem je utváření trvalého vztahu člověka k pohybové aktivitě, navazuje na poznatky získané 

v základním vzdělání a dále je rozvíjí. Tělesnou výchovou rozumíme cílevědomou, 

výchovnou a vzdělávací činnost působící na tělesný a pohybový vývoj člověka, upevňování 

zdraví, zvyšování tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo v tělesné výchově představuje plánovitý systém vědomostí, pohybových vlastností a 

schopností, které si žák postupně pod vedením učitele osvojí. Základními prvky učiva jsou 

poznatky a jejich přenesení do činnosti. Ve vyučovacím procesu se z poznatků stávají 

vědomosti a činnosti, které se transformují do pohybových vlastností a schopností. Činnosti 

v tělesné výchově se uplatňují v provádění tělesných cvičení, které se týkají těchto oblastí: 

pořadová cvičení, kondiční cvičení, gymnastika, atletika, sportovní hry, úpoly, testování 

pohybové výkonnosti, sezónní aktivity – lyžováni, bruslení, plavání. 

 

Metody a formy výuky 

Vyučovací metody se ve výuce kombinují s metodami výchovnými, např. kladení požadavků, 

přesvědčování, cvičení spojená s reakcí žáka, odměna a trest, příklad učitele, skupinová výuka 

– atmosféra ve skupině, vztahy mezi žáky, spolupráce, konkurence, která stimuluje nebo 

nestimuluje chování žáků. Podle typu vyučovací hodiny volí učitel tyto didaktické formy: 

doplňková cvičení, forma variabilního provozu, forma kruhového provozu, skupinová, 

frontální, diferencovaná a týmová výuka, hry a soutěže, samostatné učení. 

 

Způsob hodnocení žáků 

V tělesné výchově je využíváno hodnocení průběžným procesem. Jde o soustavné pozorování 

a posuzování žáka, hodnocení jeho osobnosti, jeho pracovitosti, jeho celkového přístupu 

k předmětu, jeho chování v hodinách. Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem a je 

výsledkem komplexního přístupu žáka. Hodnocení a klasifikace žáka vychází ze vstupní 

analýzy každého žáka. Nejčastější metody hodnocení: klasifikace písemná nebo slovní, 

souhlasná gesta, pochvala, povzbuzení, gesta, mimika tváře, okamžitý pohovor, rozbor chyb 

atd. Žáci uvolnění z předmětu ze zdravotních důvodů nejsou klasifikováni. 

Hodnocení je založeno na těchto základních ukazatelích: 

- celkový přístup k danému předmětu, nošení cvičebního oblečení 

- znalost pravidel dané sportovní hry nebo disciplíny 

- individuální zvládnutí základních akrobatických gymnastických prvků (technika, estetika) 

- zvládnutí gymnastických prvků v sestavě 

- zvládnutí základní techniky vybraných atletických disciplin 

- splnění limitů vybraných atletických disciplin 
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- zvládnutí herních činností jednotlivce vybraných sportovních her 

- zvládnutí základů techniky a taktiky ve vybraných hrách. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Z hlediska rozvoje klíčových kompetencí žáků klademe důraz na: 

- pozitivní charakterové a mravní vlastnosti, kolektivní cítění a chovaní, cílevědomost, 

iniciativu, samostatnost, kázeň, rozhodnost 

- estetické prožívaní a hodnocení tvořivé schopnosti – krásný pohyb, lidské vztahy 

- kladný vztah k přírodě a ochranu životního prostředí 

- trvale kladný postoj k pohybové aktivitě a posilovaní tělesné zdatnosti 

- kompenzaci jednostranné zátěže ve škole i v práci (protahovací, dechová relaxační cvičení) 

- regeneraci duševních sil, obnovení pozornosti žáka 

- hygienické návyky (vhodné oblečení, obutí, sprchování po sportovní aktivitě, větrání) 

- potřebu zdravého životního stylu (dostatek pohybu, denní režim, spánek, zdravá výživa) 

- schopnost hodnocení aktivit svých i druhých žáků, uvědomování si svých předností a 

nedostatků, přijímání kritiky 

- samostatnou práci žáka, odpovědnost za své jednání, pomoc druhým, pomoc zdravotně 

postiženým 

- respektování práva a zákonů, respektování práv osob, odmítání rasismu a xenofobie. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – tělesná výchova vede k odpovědnosti člověka za uchování 

životního prostředí. Přispívá k informovanosti člověka ve vztahu prostředí a lidské zdraví, 

problematiku drog, vývoj člověka. Vede k zjištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Učí 

jednat hospodárně a efektivně. 

Informační a komunikační technologie – digitální zpracování výsledků pohybových aktivit 

žáků přispívá ke korekci pohybových návyků v hodinách tělesné výchovy. Průběh a 

vyhodnocení soutěžních a pohybových aktivit lze zaznamenat pomocí informačních a 

komunikačních technologií. 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k diskusím, k odpovědnosti, tím se učí 

jednat s lidmi, jsou vedeni ke kompromisům, k hodnocení různých situací, což vede 

k samostatnému jednání. 

Člověk a svět práce – tělesná výchova rozvijí schopnost komunikovat a jednat, a to vede 

k úspěšnému zakotvení na trhu práce. K tomu přispívá osvojení různých dovedností, 

pohybových zručností, smysl pro přesnost, dochvilnost, pořádek a zařazení do kolektivu. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti 

o stavbě a funkci lidského organismu jako 

celku; 

- zdůvodní význam zdravého životního stylu; 

- dovede posoudit vliv pracovních podmínek 

a povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat 

jejich nežádoucí důsledky; 

1 Péče o zdraví 

Zdraví 

- činitelé ovlivňující zdraví: životní 

prostředí, životní styl, pohybové aktivity, 

výživa a stravovací návyky, rizikové 

chování aj. 

- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální 

dovednosti; rizikové faktory poškozující 

zdraví 
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- orientuje se v zásadách zdravé výživy 

a v jejích alternativních směrech; 

- dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení stresových a konfliktních 

situací; 

- objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny 

a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit 

svoje zdraví; 

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, 

jak se doporučuje na ně reagovat; 

- prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným; 

 

- odpovědnost za zdraví své i druhých; péče 

o veřejné zdraví v ČR, zabezpečení 

v nemoci; práva a povinnosti v případě 

nemoci nebo úrazu, prevence úrazů a nemocí 

Zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí 

- mimořádné události (živelné pohromy, 

havárie, krizové situace aj.) 

- základní úkoly ochrany obyvatelstva 

(varování, evakuace) 

První pomoc 

- úrazy a náhlé zdravotní příhody 

- poranění při hromadném zasažení obyvatel 

- stavy bezprostředně ohrožující život 

- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat 

a ošetřovat; 

- komunikuje při pohybových činnostech – 

dodržuje smluvené signály a vhodně 

používá odbornou terminologii; 

- dovede se zapojit do organizace turnajů 

a soutěží a umí zpracovat jednoduchou 

dokumentaci; 

- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat 

výkony jednotlivců nebo týmu; 

- dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem; 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku; 

- dokáže vyhledat potřebné informace 

z oblasti zdraví a pohybu; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost; 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

- dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky v základních a vybraných 

sportovních odvětvích; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách; 

- je schopen sladit pohyb s hudbou 

- využívá pohybové činnosti pro všestrannou 

pohybovou přípravu a zvyšování tělesné 

zdatnosti; 

- participuje na týmových herních činnostech 

družstva; 

- dovede rozlišit jednání fair-play od 

nesportovního jednání; 

2 Pohyb ke zdraví 

Teoretické poznatky 

- význam pohybu pro zdraví; prostředky ke 

zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, 

obratnosti a pohyblivosti; technika 

a taktika; zásady sportovního tréninku 

- výstroj, výzbroj; údržba 

- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení – 

cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc; 

zásady chování a jednání v různém 

prostředí; regenerace a kompenzace; 

relaxace 

- pravidla her, závodů a soutěží, rozhodování 

- pohybové testy; měření výkonů 

- zdroje informací 

Pohybové dovednosti 

Tělesná cvičení 

- pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, relaxační aj. 

jako součást všech tematických celků 

Gymnastika 

- gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na 

nářadí, akrobacie, šplh 

- rytmická gymnastika: pohybové činnosti 

a kondiční programy cvičení s hudebním 

a rytmickým doprovodem 

Atletika 

- běhy (rychlý, vytrvalý); starty; skoky do 

výšky a do dálky; hody a vrh koulí 

Pohybové hry 

drobné a sportovní 

- alespoň dvě sportovní hry 

Úpoly 

- pády 
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- pozná chybně a správně prováděné 

činnosti, umí analyzovat a zhodnotit kvalitu 

pohybové činnosti nebo výkonu; 

 

- základní sebeobrana 

 

Plavání* 

- adaptace na vodní prostředí 

- dva plavecké způsoby 

- určená vzdálenost plaveckým způsobem 

- dopomoc unavenému plavci, záchrana 

tonoucího 

Lyžování* 

- základy sjezdového lyžování (zatáčení, 

zastavování, sjíždění i přes terénní 

nerovnosti) 

- základy běžeckého lyžování 

- chování při pobytu v horském prostředí 

Bruslení* 

- základy bruslení na ledě nebo in-line (jízda 

vpřed, změna směru jízdy, zastavení) 

Turistika a sporty v přírodě* 

- příprava turistické akce 

- orientace v krajině 

- orientační běh 

Testování tělesné zdatnosti 

- motorické testy 

* Pohyb ke zdraví bude realizován ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech 

(např. plavání, bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a 

podmínek (materiální podmínky, zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, 

zdravotně oslabení žáci apod.). Pohyb ke zdraví by měl žáky v pohybových projevech a 

zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků kultivovat. 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  1.-4. chlapci 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 1. ročník 2 týdně, 2. ročník 2 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně 

Zpracovali: Mgr. Jan Holas, Mgr. Karel Chotovinský, Mgr. Jiří Strážnický 

Učebnice: Pravidla sportovních her  

 

1.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Organizace výuky, plán učiva, bezpečnost při TEV 

Zjišťování úrovně pohyb. dovedností a návyků 

2 

+ testy 

září 

 2. Lehká atletika – rozvoj zákl. pohybových  schopností 

(rychlost – tech. běhu, atl. abeceda, běh na 100m,  

vytrvalost – vytrvalostní běh terénem 

8  

 3. Košíková – HČJ a pravidla hry 

Odbíjená – HČJ a pravidla hry 

Florbal – HČJ a pravidla hry 

Kopaná – HČJ a pravidla hry 

Netradiční sporty 

20 říjen - 

prosinec 

 4. Sportovní gymnastika – prostná, hrazda, přeskok 

Posilovací a relaxační cvičení, úpoly 

7 leden 

 5. Košíková – organizace hry 

Odbíjená – organizace hry 

Florbal – organizace hry 

Kopaná – organizace hry; Netradiční sporty 

20 únor -  

duben 

 6.  Lehká atletika – skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, 

pravidla 

9 květen –  

červen 

2.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Organizace výuky, plán učiva, bezpečnost při TEV 

Zjišťování úrovně pohyb. dovedností a návyků 

2 

 

září 

 2. Lehká atletika – rozvoj zákl. pohybových  schopností 

(rychlost – tech. běhu, atl. abeceda, běh na 100m,  

vytrvalost – vytrvalostní běh terénem 

8  

 3. Košíková – herní kombinace a pravidla hry 

Odbíjená – herní kombinace a pravidla hry 

Florbal – herní kombinace a pravidla hry 

Kopaná – herní kombinace a pravidla hry 

Netradiční sporty 

20 říjen - 

prosinec 

 4. Sportovní gymnastika – prostná, hrazda, přeskok 

Posilovací a relaxační cvičení, úpoly  

7 leden 

 LVVZ – výuka lyžování a snowboardingu 1 týden březen 

 5. Košíková – organizace hry, týmová hra 

Odbíjená – organizace hry, týmová hra 

Florbal – organizace hry, týmová hra 

Kopaná – organizace hry, týmová hra 

Netradiční sporty 

20 únor -  

duben 

 6.  Lehká atletika – skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, 

pravidla 

9 květen –  

červen 
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3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Organizace výuky, plán učiva, bezpečnost při TEV 

Zjišťování úrovně pohyb. dovedností a návyků 

2 

 

září 

 2. Lehká atletika – rozvoj zákl. pohybových  schopností 

(rychlost – tech. běhu, atl. abeceda, běh na 100m,  

vytrvalost – vytrvalostní běh terénem 

8  

 3. Košíková – herní kombinace a pravidla hry 

Odbíjená – herní kombinace a pravidla hry 

Florbal – herní kombinace a pravidla hry 

Kopaná – herní kombinace a pravidla hry 

Netradiční sporty 

20 říjen - 

prosinec 

 4. Sportovní gymnastika – prostná, hrazda, přeskok, kruhy 

Posilovací a relaxační cvičení, úpoly  

7 leden 

 5. Košíková – organizace hry, týmová hra 

Odbíjená – organizace hry, týmová hra 

Florbal – organizace hry, týmová hra 

Kopaná – organizace hry, týmová hra 

Netradiční sporty 

20 únor -  

duben 

 6.  Lehká atletika – skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, 

pravidla 

9 květen –  

červen 

   STK – turistika – cyklo, vodní, pěší, sportovní hry,  

netradiční sporty 

1 týden  

4.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Organizace výuky, plán učiva, bezpečnost při TEV 1 září 

 2. Lehká atletika – rozvoj zákl. pohybových  schopností 

(rychlost – tech. běhu, atl. abeceda, běh na 100m,  

vytrvalost – vytrvalostní běh terénem 

6  

 3. Košíková – herní systémy a pravidla hry 

Odbíjená – herní systémy a pravidla hry 

Florbal – herní systémy a pravidla hry 

Kopaná – herní systémy a pravidla hry 

Netradiční sporty 

20 říjen - 

prosinec 

 4. Sportovní gymnastika – prostná, hrazda, přeskok, kruhy 

Posilovací a relaxační cvičení, úpoly  

5 leden 

 5. Košíková – týmová hra, turnaje 

Odbíjená – týmová hra, turnaje 

Florbal – týmová hra, turnaje 

Kopaná – týmová hra, turnaje 

Netradiční sporty 

20 únor -  

květen 
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Předmět :  TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  1.-4. dívky 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1. ročník 2 týdně, 2. ročník 2 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně    

Zpracovala  : Mgr. Helena Faladová (2014) 

Učebnice: Pravidla sportovních her  

 

1.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Organizace výuky, plán učiva, bezpečnost při TEV 

Zjišťování úrovně pohyb. dovedností a návyků 

2 

+ testy 

září 

 2. Lehká atletika – rozvoj zákl. pohybových  schopností 

(rychlost – tech. běhu, atl. abeceda, běh na 100m,  

vytrvalost – vytrvalostní běh terénem) 

8  

 3. Košíková – HČJ a pravidla hry 

Odbíjená – HČJ a pravidla hry 

Florbal – HČJ a pravidla hry 

Netradiční sporty 

20 říjen - 

prosinec 

 4. Sportovní gymnastika – prostná, hrazda, přeskok,  

Posilovací a relaxační cvičení, úpoly 

7 leden 

 5. Košíková – organizace hry 

Odbíjená – organizace hry 

Florbal – organizace hry 

Netradiční sporty 

20 únor -  

duben 

 6.  Lehká atletika – skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, 

pravidla 

9 květen –  

červen 

2.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Organizace výuky, plán učiva, bezpečnost při TEV 

Zjišťování úrovně pohyb. dovedností a návyků 

2 

 

září 

 2. Lehká atletika – rozvoj zákl. pohybových  schopností 

(rychlost – tech. běhu, atl. abeceda, běh na 100m,  

vytrvalost – vytrvalostní běh terénem) 

8  

 3. Košíková – herní kombinace a pravidla hry 

Odbíjená – herní kombinace a pravidla hry 

Florbal – herní kombinace a pravidla hry 

Netradiční sporty 

20 říjen - 

prosinec 

 4. Sportovní gymnastika – prostná - sestavy, hrazda, přeskok,  

Plavání – nácvik jednotlivých disciplin 

Posilovací a relaxační cvičení, úpoly  

7 leden  

 LVVZ – výuka lyžování a snowboardingu týden březen 

 5. Košíková – organizace hry, týmová hra 

Odbíjená – organizace hry, týmová hra 

Florbal – organizace hry, týmová hra 

20 únor -  

duben 

 6.  Lehká atletika – skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, 

pravidla 

9 květen –  

červen 

3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Organizace výuky, plán učiva, bezpečnost při TEV 

Zjišťování úrovně pohyb. dovedností a návyků 

2 

 

září 

 2. Lehká atletika – rozvoj zákl. pohybových schopností 

(rychlost – tech. běhu, atl. abeceda, běh na 100m,  

8  
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vytrvalost – vytrvalostní běh terénem) 

 3. Košíková – herní kombinace a pravidla hry 

Odbíjená – herní kombinace a pravidla hry 

Florbal – herní kombinace a pravidla hry 

20 říjen - 

prosinec 

 4. Sportovní gymnastika – prostná - sestavy, hrazda,  

přeskok, kruhy 

Plavání – nácvik jednotlivých disciplin 

Posilovací a relaxační cvičení, úpoly  

7 leden 

 5. Košíková – organizace hry, týmová hra 

Odbíjená – organizace hry, týmová hra 

Florbal – organizace hry, týmová hra 

20 únor -  

duben 

 6.  Lehká atletika – skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, 

pravidla 

9 květen –  

červen 

   STK – turistika – cyklo, vodní, pěší, sportovní hry, netradiční 

sporty 

týden  

4.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Organizace výuky, plán učiva, bezpečnost při TEV 1 září 

 2. Lehká atletika – rozvoj zákl. pohybových  schopností 

(rychlost – tech. běhu, atl. abeceda, běh na 100m, vytrvalost – 

vytrvalostní běh terénem 

6  

 3. Košíková – herní systémy a pravidla hry 

Odbíjená – herní systémy a pravidla hry 

Florbal – herní systémy a pravidla hry 

20 říjen - 

prosinec 

 4. Sportovní gymnastika – prostná - sestavy, hrazda,  

přeskok, kruhy 

Plavání –nácvik jednotlivých disciplin 

Posilovací a relaxační cvičení, úpoly 

5 leden 

 5. Košíková – týmová hra, turnaje 

Odbíjená – týmová hra, turnaje 

Florbal – týmová hra, turnaje 

20 únor -  

květen 
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6.14 TECHNICKÉ KRESLENÍ 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství  

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je přispívat k formování všestranně rozvinutého člověka, k rozvoji rozumové 

a mravní výchovy, vést k důslednosti a přesnosti. Žák je schopen vyhledávat potřebné 

informace, interpretovat a vyhodnocovat je. Technické kreslení má na střední odborné škole 

nezastupitelnou funkci. Je to základ pro odborné předměty jako je strojírenská technologie, 

stavba a provoz strojů, praxe, mechanika a další. Dává žákům představu o prostorových 

vztazích, strojních součástech a jednoduchých sestavách a tím dává základ technickému 

myšlení. Důraz, kladený na přesnost, čistotu a úhlednost  provedení technických výkresů, 

přispívá k estetické výchově žáků. 

 

Charakteristika učiva 

Obsah učiva je rozložen do dvou ročníků. V prvním ročníku se žáci seznamují s technickou 

normalizací, která je pro tvorbu výkresové dokumentace nezbytná. Dále se seznámí se 

způsoby promítání a procvičí pravoúhlé promítání na tři kolmé průmětny, nejprve podle 

modelů a později doplňují chybějící průměty. Seznámí se s používáním řezů a průřezů, 

kreslením průniků a s promítáním do pomocné průmětny. Učí se základy kótování, 

předepisování přesnosti rozměrů, tvarů, vzájemné polohy a jakosti povrchu. Na závěr se naučí 

vyhotovit jednoduché výrobní výkresy součástí a sestav. Ve druhém ročníku procvičují 

znalosti získané v  1. ročníku konstruováním na počítači s využíváním nejmodernějších CAD 

systémů, v nich se učí tvořit dokumentaci pro výrobu ve 2D a 3D jednoduchých součástí a 

sestav a učí se využívat knihovny normalizovaných součástí. V druhé části poznají základy 

deskriptivní geometrie. Hlavně se jedná o pravoúhlé promítání na dvě kolmé průmětny, 

konstrukci kuželoseček a jejich využití při řešení rovinných řezů rotačních těles. Seznámí se 

rovněž se základy kinematické geometrie, kde zobrazují technicky důležité křivky. Na závěr 

poznají některé způsoby názorného zobrazování jako pravoúhlou axonometrii a kosoúhlé 

promítání. Cílem je žáky naučit využívat svých poznatků při řešení praktických úloh z dané 

oblasti. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka technického kreslení je rozdělena do prvního a druhého ročníku. První rok probíhá 

v rozsahu dvou hodin týdně. Při výuce jsou v hojné míře využívány praktické ukázky, modely 

i skutečné strojní součásti a jednoduché sestavy. Tím je rozvíjena jejich prostorová 

představivost, kterou uplatní při kreslení technických výkresů. Žáci při práci využívají rovněž 

technickou literaturu, platné normy a pracují se strojnickými tabulkami. Ve druhém ročníku 

probíhá výuka v rozsahu dvou hodin týdně formou cvičení z technické dokumentace a 

v pololetí se skupiny prostřídají s kurzem deskriptivní geometrie. Tam je rovněž část hodin 

zaměřena na samostatnou práci žáků a některé složitější úkoly řeší žáci formou domácích 

prací. 



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Učební osnovy: Technické kreslení 

 

119 

Přístup pedagoga i obsah učiva bude volen tak, aby u žáka po vzdělávacím procesu převládaly 

pozitivní emoce. Vedle tradičních metod vyučování jako je výklad, vysvětlování a 

procvičování pod dohledem učitele budou při výuce využívány moderní vyučovací metody, 

které zvyšují motivaci a efektivitu a tedy i kvalitu vzdělávacího procesu.  

 

Způsob hodnocení žáků 

Žáci budou hodnoceni tak, aby hodnocení mělo motivační charakter. Budou využívány 

kontrolní písemné, popřípadě grafické práce. Žákům, kteří dosáhnou špatných výsledků, bude 

umožněno přezkoušení po předložení dodatečných grafický prací. Při klasifikaci budou 

vyučující vycházet nejen z výsledků písemného zkoušení a hodnocení grafických prací, ale i 

z celkového přístupu žáka k vyučovacímu předmětu. Hodnocení výsledků žáků se bude řídit 

klasifikačním řádem. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci by si měli v hodinách technického kreslení rozvinout znalosti a dovednosti potřebné 

k učení se, naučit se vyrovnávat s různými situacemi a problémy, být připraveni řešit úkoly 

nutné pro zvládnutí technickohospodářských funkcí, pro které jsou připravováni. Žák má 

správně používat a převádět jednotky, zvolit pro řešení úkolu odpovídající postupy a techniky 

a používat vhodné algoritmy, rozvíjet schopnost aplikovat získané poznatky. Žák má hledat a 

vytvářet integrační vazby s ostatními předměty (stavba a provoz strojů, strojírenská 

technologie), využívat technické normy, výpočetní a informační techniku. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – žák uplatňuje znalosti o materiálech z hlediska úspor a ekologie 

jejich volby při řešení konstrukcí. 

Informační a komunikační technologie – žák se učí vyhledávat informace pro praktické řešení 

a rozhodování při plnění úkolů – používá dorozumívacích technologií. 

Občan v demokratické společnosti – snahou je dostat mládež na takovou sociální úroveň, aby 

v jejich společenství (třídě) byla vidět soudržnost, kolektivita a vzájemná pomoc. Důslednost 

a objektivita ze strany pedagoga by měla vést ke kamarádství a čestnosti. 

Člověk a svět práce – efektivně využívat nabyté informace na trhu práce, naučit se určité míře 

sebekritiky a umět posoudit a vhodně nabídnout své schopnosti za odpovídající odměnu. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- chápe nezbytnost technické normalizace pro 

tvorbu výkresové dokumentace  

Normalizace 

- promítá na tři až šest navzájem kolmých 

průměten, nejprve podle modelů a později 

doplňuje chybějící průměty 

- umí tvořit řezy, průřezy a průniky 

Technické zobrazování 

- zná základní pojmy a pravidla kótování Kótování 

- stanovuje dovolené úchylky součástí, 

úchylky geometrického tvaru a vzájemné 

polohy jejich ploch a prvků 

Tolerování 

Předepisování přesnosti rozměrů, úhlů, 

geometrických tolerancí 
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- stanovuje a předepisuje jakost a úpravu 

povrchu součástí, jejich tepelné zpracování a 

další požadavky 

Drsnost 

Předepisování jakosti povrchu a tepelného 

zpracování 

- kreslí výkresy součástí – zobrazuje tvar 

součástí, kótuje jejich délkové rozměry a úhly 

- předepisuje přesnost rozměrů, úhlů, 

geometrických tolerancí 

- předepisuje jakost povrchu a tepelné 

zpracování 

- využívá výpočetní techniku s příslušnými 

programy 

Kreslení strojních součástí 

- výkresy součástí 

- předepisování přesnosti rozměrů, úhlů, 

geometrických tolerancí, jakosti povrchu a 

tepelného zpracování 

- programy pro podporu konstruování 

- vypracovává konstrukční dokumentaci 

strojních součástí a prvků konstrukcí, nářadí, 

nástrojů, přípravků, měřidel aj. výrobních 

pomůcek pro strojírenskou výrobu 

- kreslí výkresy jednodušších sestavení, 

vypracovává k nim rozpisky součástí, 

kusovníky a další související dokumentaci 

- kreslí schémata potrubí, kinematických a 

tekutinových mechanizmů apod. 

- řeší dílčí úkoly při zpracování přípravné 

projektové dokumentace (např. technických 

zařízení budov, zařízení technologických 

pracovišť apod.) 

- využívá ke konstrukčním činnostem 

výpočetní techniku s příslušnými aplikačními 

programy 

Strojnické výkresy  

výpočty a výrobní výkresy součástí 

výrobní výkresy svařenců 

výrobní výkresy sestav 

schémata 

další konstrukční dokumentace 

programy pro podporu konstruování 

- vysvětlí pojmy elipsa, hyperbola a parabola 

- je schopen sestrojit kuželosečky 

Kuželosečky 

- orientuje se v konstrukci technických křivek 

- vysvětlí příklady užití křivek v technické 

praxi 

Základy kinematické geometrie  

Evolventa 

Trajektorie bodu mechanismu  

Šroubovice 

Cykloidy  

- ovládá pravoúhlé promítání na dvě navzájem 

kolmé průmětny 

- sestrojí průměty bodů, přímek, úseček, rovin 

- rýsuje přímku kolmou k rovině, rovinu 

kolmou k přímce 

- sestrojí skutečnou velikost přímky, určí 

odchylku přímky od roviny 

- určí vzájemnou polohu 2 přímek, 2 rovin, 

přímky a roviny 

Základy deskriptivní geometrie  

Zobrazení bodů, přímek, rovin  

Skutečná velikost a odchylka  

Vzájemná poloha  

- zobrazí jednoduchý řez na jehlanu 

- sestrojí síť jednoduchého tělesa 

Zobrazování těles  

Rovinné řezy 

Sítě těles  
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Rozpis učiva 

 

Předmět: TECHNICKÉ KRESLENÍ 

Ročník:  1. – 2. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 1. ročník 2 týdně, 2. ročník 2 týdně 

Zpracovaly: Ing. Soňa Stachová, Ing. Iva Špalková 

Učebnice: Kletečka, Fořt: Technické kreslení. Computer Press 2005 

Švercl J., Tarbajovský J.: Technické kreslení – Sbírka příkladů a úloh 

z deskriptivní geometrie, SNTL Praha 1980 
 

1.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Úvod, normalizace (2 hodiny) 

(školní rok v klasické učebně) 

2 září 

 2. Technické zobrazování (14 hodin) 14 září - říjen 

 3. Kótování (14 hodin) 14 listopad - leden 

 4. Tolerování (10 hodin) 10 únor - březen 

 5. Drsnost (6 hodin)  6 březen 

 6. Kreslení strojních součástí (18 hodin) 18 duben - květen 

 7. Opakování (2 hodiny)  2 červen 

2.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Kuželosečky   4 září 

 2. Základy kinematické geometrie  
Evolventa, šroubovice  

Cykloidy  

Trajektorie bodu mechanismu  

  5 

  2 

  2 

  1 

 

říjen 

 

 3. Základy deskriptivní geometrie  
Popis zobrazovací metody, zobrazení bodu  

Zobrazení přímky, stopníky přímky 

Skutečná velikost úsečky, odchylka přímky od 

průmětny 

Zobrazení roviny 

Hlavní a spádové přímky roviny  

Vzájemná poloha geometrických útvarů 

Průměty rovinných útvarů 

16 

  2 

  1 

  2 

  1 

  2 

  4 

  4 

 

 

 

listopad 

 

 

prosinec 

 4. Zobrazování těles  
Průměty, řezy a sítě hranatých těles 

  8 

  8 
 

leden 

 5. Úvod do tvorby výkresové dokumentace 
Opakování základů  AUTOCADu 

  2 

  2 
únor 

 

 6. Strojnické výkresy   
výpočty a výrobní výkresy součástí 

výrobní výkresy sestav 

výrobní výkresy svařenců 

31 

12 

12 

  7 

 

únor 

 

červen 

 

 



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Učební osnovy: Mechanika 

 

122 

6.15 MECHANIKA 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství  

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je přispívat k formování všestranně rozvinutého člověka, k rozvoji rozumové 

a mravní výchovy, vést k důslednosti a přesnosti. Žák je schopen vyhledávat potřebné 

informace, interpretovat a vyhodnocovat je. Umí vysvětlit probírané fyzikální zákony, umí 

používat fyzikální konstanty a dokáže je vysvětlit. Žák rozumí principům jednoduchých 

strojů. Žák umí vyhledávat informace v tabulkách a orientuje se v odborné literatuře, kterou 

využívá pro řešení daných problémů. Žák umí nakreslit a vysvětlit schéma řešeného zařízení. 

Žák vysvětluje význam fyzikálních poznatků a využívá je v praktickém životě. 

 

Charakteristika učiva 

Mechanika přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu pochopení fyzikálních zákonů. Nelze se 

spokojit s pouhou znalostí vybraných vzorců, pojmů nebo faktů. Cílem je žáky naučit 

využívat svých poznatků při řešení praktických úloh z dané oblasti, přičemž navazuje na 

předchozí matematické a fyzikální vzdělávání. 

 

Metody a formy výuky 

Přístup pedagoga i obsah učiva bude volen tak, aby u žáka po vzdělávacím procesu převládaly 

pozitivní emoce. Vedle tradičních metod vyučování jako je výklad, vysvětlování a 

procvičování pod dohledem učitele budou při výuce využívány moderní vyučovací metody, 

které zvyšují motivaci a efektivitu a tedy i kvalitu vzdělávacího procesu. Důležité je 

procvičování učiva, prohlubování témat v mezích možností, časté opakování a zařazování 

úloh vztahujících se k odborným předmětům a k praxi. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Žáci budou hodnoceni tak, aby hodnocení mělo motivační charakter. Budou využívány 

kontrolní písemné, popřípadě grafické práce. Žákům, kteří dosáhnou špatných výsledků, bude 

umožněno ústní nebo písemné přezkoušení, které bude průběžně zařazováno po celý školní 

rok. Při klasifikaci budou vyučující vycházet nejen z výsledků písemného a ústního zkoušení, 

ale i z celkového přístupu žáka k vyučovacímu předmětu. Hodnocení výsledků žáků se bude 

řídit klasifikačním řádem. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci by si měli v hodinách mechaniky rozvinout znalosti a dovednosti potřebné k učení se, 

naučit se vyrovnávat s různými situacemi a problémy, být připraveni řešit úkoly nutné pro 

zvládnutí technickohospodářských funkcí, pro které jsou připravováni. Žák má správně 

používat a převádět jednotky, zvolit pro řešení úkolu odpovídající postupy a techniky a 

používat vhodné algoritmy, rozvíjet schopnost aplikovat získané poznatky. Žák má hledat a 
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vytvářet integrační vazby s ostatními předměty (stavba a provoz strojů, strojírenská 

technologie), využívat technické normy, výpočetní a informační techniku. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – uplatňuje znalosti o materiálech z hlediska úspor a ekologie 

jejich volby při řešení konstrukcí. 

Informační a komunikační technologie – učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a 

rozhodování při plnění úkolů – používá dorozumívacích technologií. 

Občan v demokratické společnosti – snahou je dostat mládež na takovou sociální úroveň, aby 

v jejich společenství (třídě) byla vidět soudržnost, kolektivita a vzájemná pomoc. Důslednost 

a objektivita ze strany pedagoga by měla vést ke kamarádství a čestnosti.  

Člověk a svět práce – efektivně využívat nabyté informace na trhu práce, naučit se určité míře 

sebekritiky a umět posoudit a vhodně nabídnout své schopnosti za odpovídající odměnu. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

− řeší početně i graficky úlohy na skládání i 

rozklad sil, určí výslednici libovolného počtu 

sil  

− řeší úlohy na moment síly, moment dvojice 

sil a rovnováhu momentů 

− řeší úlohy na smykové, valivé a vláknové 

tření a úlohy na vodorovné i nakloněné rovině 

1. Statika 

Tělesa a jejich soustavy z hlediska mechaniky  

Rozbor statického silového působení 

Řešení prutových soustav  

Statické řešení jednoduchých mechanismů  

- popíše základní druhy namáhání a vypočítá 

napětí, dovolená napětí a rozumí pojmu 

bezpečnost 

− určí na konkrétních úlohách deformace 

namáhaných součástí 

− dimenzuje strojní součásti a prvky 

konstrukcí 

− provádí pevnostní kontrolu a kontrolu 

deformací strojních součástí 

2. Pružnost a pevnost 

Namáhání tahem  

Namáhání tlakem  

Namáhání smykem  

Průřezové charakteristiky v ohybu a krutu 

Namáhání krutem  

Namáhání ohybem  

Složená namáhání  

Vzpěr  

Cyklické namáhání  

- řeší početními a grafickými metodami 

základní úlohy kinematiky 

3. Kinematika 

Pohyb přímočarý  

Pohyb po kružnici a pohyb rotační  

Skládání pohybů 

- řeší základní úlohy hydrostatiky a 

hydrodynamiky 

4. Hydromechanika 

Hydrostatika  

Hydrodynamika 

- řeší úlohy týkajících se sdílení tepla a 

tepelných ztrát 

5. Sdílení tepla 

- zná základní zákony termomechaniky 

- řeší základní úlohy termomechaniky 

6. Termomechanika 

- aplikuje při řešení problémů pohybové 

zákony, impuls síly, hybnost tělesa, objasňuje 

7. Dynamika 
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vznik odstředivé síly 

- vysvětlí základní rovnici pro rotační pohyb, 

určí odstředivou sílu a pohybovou energii 

rotujícího tělesa 

- vypočítává velkost setrvačných a 

odstředivých sil, mechanické práce a 

pohybové energie 

 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  MECHANIKA 

Ročník:  1. – 3. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 1. ročník 2 týdně, 2. ročník 3 týdně, 3. ročník 2 týdně    

Zpracovala: Ing. Soňa Stachová, Ing. Václav Koranda (srpen 2013) 

Učebnice: Binder R.: Mechanika I, SNTL Praha 1988 

Binder R.: Mechanika II, SNTL Praha 1989 

Julina M., Řeřábek A.: Mechanika Statika, Scientia 2000 

 Mrňák: Mechanika – Pružnost a pevnost, SNTL Praha 1977 

Julina M., Kovář J., Venclík V.: Mechanika II – Kinematika, SNTL Praha  

1977 

 Vondráček – Mechanika – Mechanika tekutin a termomechanika, SNTL  

Praha 1977 

Julina, Mechanika III – Dynamika, SNTL Praha 1977 

 Turek I., Skala O., Haluška J.: Mechanika Sbírka úloh, SNTL Praha 1982 

 

1.r. Tématický celek Počty hodin Období 

1. Statika   

1.1 Tělesa a jejich soustavy z hlediska mechaniky  
Úvod do předmětu.  

Pohybové zákony. 

Popis polohy. 

Vazby a pohyblivost soustavy těles. 

Celkem 8 h 

1 

3 

2 

2 

září - říjen 

září 

září 

září 

září - říjen 

1.2 Rozbor statického silového působení   
Síla – popis, skládání, rovnováha. 

Moment síly. 

Rovinná soustava sil – statická rovnováha 

- Rovinná soustava sil procházejících jedním bodem 

- Rovinná soustava rovnoběžných sil 

- Obecná rovinná soustava sil 

Prostorová soustava sil – statická rovnováha. 

Těžiště 

Celkem 26 h 

4 

4 

10 

(3) 

(3) 

(4) 

4 

4 

říjen - leden 

říjen 

říjen 

list. - pros. 

 

 

 

pros. - leden 

leden 

1.3 Řešení prutových soustav  
Grafické metody. 

Početní řešení. 

Celkem 12 h  

6 

6 

leden - břez. 

leden - únor 

únor – břez. 

1.4 Jednoduché mechanismy s pasivními odpory  

(nakloněná rovina, šroub, kladka, brzdy) 

Tření smykové, čepové, vláknové 

Celkem 16 h 

 

4 

břez. – červ. 

 

březen 
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Nakloněná rovina 

Šroub, samosvornost, mechanická účinnost 

Kladkostroj 

Brzdy 

4 

4 

2 

2 

 

duben 

 

květen 

 Souhrnné opakování  4 červen 

2.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 Úvodní opakování základů mechaniky 4 září 

2. Pružnost a pevnost  Celkem 78 h  září - duben 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

 

 

 

2.7 

 

 

 

 

2.8 

 

 

 

 

2.9 

 

 
2.10 

Základní pojmy nauky o pružnosti a pevnosti 

Namáhání tahem  

Namáhání tlakem  

Namáhání smykem  

Průřezové charakteristiky v ohybu a krutu  

Namáhání krutem  
- Krut kruhových průřezů 

- Krut nekruhových průřezů 

- Zkrucované pružiny 

Namáhání ohybem  
- Charakteristické veličiny zatížení 

- Normálová a smyková napětí při ohybu 

- Nosníky stejného napětí 

- Deformace při ohybu 

Složená namáhání 
- Kombinace normálových napětí 

- Namáhání složená z napětí normálových a tečných 

- Teorie pevnosti 

- Ohyb a krut kruhových hřídelů 

Vzpěr  
- Oblast pružného vzpěru 

- Oblast nepružného vzpěru 

Cyklické namáhání  

4 

7 

4 

4 

10 

9 

(4) 

(2) 

(3) 

14 

(2) 

(4) 

(4) 

(4) 

10 

(3) 

(3) 

(2) 

(2) 

10 

(5) 

(5) 

6 

září 

září - říjen 

říjen  

říjen 

listopad 

listopad - 

prosinec 

 

 

prosinec - 

únor 

 

 

 

únor - 

březen 

 

 

 

březen - 

duben 

 

duben 

3. Úvod do kinematiky  Celkem 15 h  květ. - červ. 

3.1 

3.2 

3.3 

Pohyb přímočarý  

Pohyb po kružnici a pohyb rotační  

Skládání pohybů  

3 

6 

6 

květen 

květen 

květ.- červ. 

 Souhrnné opakování 2 červen 

3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 Opakování učiva druhého ročníku  2 září  

4. Hydromechanika Celkem 28 h  září - leden 

4.1 Hydromechanika - hydrostatika  
Hydrostatický tlak  

Tlaková síla na stěny nádob, vztlak 

Relativní rovnováha kapalin 

8 

(2) 

(4) 

(2) 

září - říjen 

září 

září  

říjen 
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4.2 Hydromechanika - hydrodynamika  
Ustálené proudění ideální tekutiny  

- Rovnice spojitosti toku 

- Pohybová rovnice Bernoulliova 

Ustálené proudění vazkých tekutin 

- Proudění skutečné tekutiny  

- Pohybová rovnice Bernoulliova pro skutečné kapaliny 

- Celková ztráta v potrubí 

- Ustálený výtok kapaliny 

Dynamické účinky proudu kapaliny  

Teoretické principy lopatkových strojů  

20 

(6) 

 

 

(8) 

 

 

  

 

(3) 

(3) 

říjen - leden 

říjen 

 

 

říjen - list. 

 

 

 

listopad - 

prosinec 

leden 

5. Sdílení tepla  Celkem 12 h  leden - břez. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Vedení tepla  

Konvekce tepla  

Sálání 

Prostup tepla  

Výměníky tepla 

3 

2 

2 

3 

2 

leden 

leden - únor 

únor 

únor - břez. 

březen 

6. Termomechanika  Celkem 14 h  břez.- květ. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

Základní pojmy  

Změny stavu plynů, stavová rovnice  

Termodynamika par  

Vlhký vzduch  

Tepelné oběhy 

1 

5 

2 

3 

3 

březen 

břez.- duben 

duben 

duben - květ. 

květen 

7. Dynamika      Celkem 8 h  květ.- červen 

7.1 

7.2 

 

7.3 

7.4 

Úvod do dynamiky  

Pohybové zákony, hybnost, práce, výkon, mechanická 

energie 

Dynamika těles  

Dynamika posuvného, rotačního a složeného pohybu 

2 

2 

 

2 

2 

květen 

květen 

 

červen 

červen 

 Souhrnné opakování  2 červen 
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6.16 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1. 9. 2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je získání komplexních vědomostí o způsobech přeměny polotovarů v hotový 

výrobek, včetně znalostí o materiálech, strojích a nástrojích. Žáci mají dosáhnout dovednosti 

vytvořit návrh výrobního procesu formou výrobních postupů, stanovit technologické 

podmínky. Získají znalosti návrhu vhodných pomůcek pro výrobu, jako jsou přípravky, 

nástroje pro tváření za studena i za tepla. Naučí se využívat platné normy a aplikační 

programy v oblasti technologické přípravy výroby. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo dává přehled o základních technických materiálech používaných ve strojírenství, jejich 

označování, vlastnostech a vhodnosti použití. Seznamuje žáky se základy metalografie a 

tepelného zpracování. Žák získá znalosti z oblasti navrhování polotovarů a výroby součástí 

třískovým obráběním na konvenčních strojích a speciálními metodami obrábění. Získá také 

dovednosti z návrhu a konstrukce nástrojů, nářadí a přípravků. Učivo poskytuje přehled o 

montážních pracích a povrchových úpravách výrobků. Ve všech částech učiva je kladen důraz 

na volbu technologie výroby a zpracování jednoduchých technologických postupů. 

Od šk. roku 2015-2016 byla po pořízení dalších CNC obráběcích strojů rozšířena 

v praktických předmětech výuka jejich obsluhy a v průpravném předmětu STT bylo v té 

souvislosti změněno pořadí učebních celků v rámci ročníků i mezi ročníky, počínaje ročníkem 

druhým. Starší žáci však probírají učivo podle původních plánů, aby se zabránilo duplicitám 

či vypuštění tématu. Přehlednost mají zajistit označení školních roků v rozpisech učiva. 

 

Metody a formy výuky 

Při výuce jsou využívány metody výkladu a práce s učebnicí, strojírenskými a dalšími 

učebními pomůckami(elektronické informace, modely, obrazy, odborné exkurze). Důraz je 

kladen na aktivní osvojování učiva činností žáků. Po seznámení s danou problematikou a 

poskytnutí určitého množství informací výkladově ilustrativní formou žáci řeší zadané úkoly a 

problémy, aplikují získané dovednosti a vědomosti v konkrétní situaci. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Kriteria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy. Po ukončení příslušného 

tematického celku probíhá písemné testování žáků. Má prověřit zvládnutí daného učiva. Další 

formou hodnocení je hodnocení výsledků zadaných úloh, důraz je kladen na samostatnost a 

originalitu řešení, žáci pracují v týmech a učí se prezentovat své výsledky. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence – žák dovede využívat informací při řešení úkolů. Při vysvětlování 

používá náčrty, grafy apod. 
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Sociální kompetence – žák se učí přijímat a zodpovědně řešit zadané úkoly, nezaujatě zvažuje 

návrhy druhých, přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů. 

Samostatnost při řešení úkolů – při řešení dovede žák úkol identifikovat a analyzovat. Dovede 

stanovit různé varianty řešení, u kterých zvažuje výhody a nevýhody a poté dovede vybrat 

optimální variantu řešení. 

Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák umí vyhledat pro získání 

určitých informací odpovídající informační zdroj. Získané informace dovede efektivně využít. 

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí – při řešení úkolů musí žák vždy uplatňovat metody a 

technologické postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. 

Informační a komunikační technologie – žák efektivně využívá prvků moderních 

informačních a komunikačních technologií v průběhu vzdělávání i při samostatném řešení 

praktických úkolů. 

Občan v demokratické společnosti – přínos předmětu je realizován tím, že žák je veden 

k aktivitě, k odpovědnosti při řešení úkolů, k diskusím a kritickému hodnocení své práce. 

Člověk a svět práce –  žák je vychováván tak, aby své vědomosti a dovednosti dovedl uplatnit 

na trhu práce, je veden k samostatnosti a k uvědomění si vlastní hodnoty na trhu práce. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- rozezná smyslovým vnímáním, popř. 

uskutečněním jednoduchých zkoušek 

nejpoužívanější druhy konstrukčních, 

nástrojových a pomocných materiálů 

používaných ve strojírenství a při provozu 

strojů 

Vlastnosti technických materiálů 

Zkoušení mechanických vlastností, 

technologické zkoušky, defektoskopie  

- navrhuje a předepisuje materiály pro výrobu 

strojních součástí, prvků konstrukcí, nástrojů, 

nářadí apod. 

Značení technických materiálů 

Rozdělení technických materiálů, oceli, litiny, 

neželezné kovy a jejich slitiny, plasty a ostatní 

technické materiály 

- naznačí výrobu surového železa, oceli a litin Metalurgie 

Výroba surového železa a oceli 

- zná typy krystalových mřížek 

- umí nakreslit a popsat křivky chladnutí a 

ohřevu kovů 

- zná význam a využití rovnovážného 

diagramu 

Metalografie 

Typy krystalových mřížek 

Křivky chladnutí a ohřevu čistého železa, 

rovnovážný diagram FeC 

- navrhuje postupy, technologické podmínky a 

druhy technologických zařízení k provedení 

operací tepelného či chemicko-tepelného 

zpracování strojních součástí, nástrojů, 

odlitků, svarků, kovací teploty výkovků 

apod.; 

- navrhuje druhy a způsoby provedení 

dodatkových operací, navazujících na tepelné 

Tepelné zpracování  

Žíhání, kalení, chemicko-tepelné zpracování 
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zpracování a způsoby kontroly výsledků 

tepelného či chemicko-tepelného zpracování 
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- navrhuje druhy polotovarů pro výrobu 

součástí 

- stanovuje druhy a rozměry normalizovaných 

předvýrobků pro výrobu strojních součástí, 

nástrojů apod. 

Normalizované polotovary  

Válcované, tažené polotovary, výroba trubek 

Vytlačované polotovary 

- navrhuje tvar a rozměry výkovku 

- navrhuje a řeší volbu výchozího polotovaru 

- posuzuje možnosti výroby součástí 

tvářením; 

- navrhuje způsoby tváření a jejich rozdělení 

do jednotlivých operací; 

- navrhuje koncepci operačních nástrojů; 

- navrhuje tvar a rozměry odlitku 

- navrhuje technologii a podmínky svařování 

jednoduchých svarků 

- seznámí se s základními způsoby zpracování 

plastů 

Nenormalizované polotovary  

Tváření za tepla  

Kování, návrh, výpočet a konstrukce zápustek 

Tváření za studena  

Střižné nástroje 

Ohýbací nástroje 

Tažné nástroje 

Stroje pro tváření za studena 

Odlévání 

Svařování, pájení, lepení 

Zpracování plastů 

- seznámí se s podstatou práškové metalurgie Polotovary vyráběné práškovou metalurgií 

Podstata a použití 

- určuje způsob přípravy povrchů před jejich 

povrchovou úpravou a dodatkové operace 

navazující na vlastní povrchovou úpravu; 

- navrhuje druh povrchové úpravy strojních 

součástí 

Koroze a ochrana proti korozi 

Koroze kovů a plastů 

Ochrana kovovými povlaky 

Ochrana nekovovými povlaky  

Další způsoby ochran 

- stanovuje rozměry předvýrobků a 

polotovarů; 

- stanovuje sled technologických operací 

výroby strojních součástí, částí konstrukcí, 

nástrojů, nářadí, výrobních pomůcek apod. 

- stanovuje technologické postupy montáže 

jednodušších strojních podskupin či skupin 

- navrhuje pro jednotlivé technologické 

operace potřebná výrobní zařízení, nářadí, 

nástroje, měřidla, přípravky a další výrobní 

pomůcky 

- navrhuje způsoby kontroly jakosti výrobků, 

způsoby jejich funkčních zkoušek apod. 

Technologické postupy 

- navrhuje způsoby dělení předvýrobků; 

- stanovuje rozměry odděleného materiálu; 

- určuje potřebné strojní zařízení 

Dělení materiálu 

Mechanické a tepelné dělení 

Další způsoby dělení 

- seznámí se s základními pojmy z obrábění Obrábění – teorie obrábění 
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- stanovuje rozdělení operací strojního 

obrábění do jednotlivých úseků a úkonů; 

- volí pro jednotlivé operace strojní zařízení; 

- volí pro jednotlivé operace potřebné 

komunální nářadí,  nástroje, měřidla a další 

výrobní pomůcky; 

- navrhuje pro jednotlivé operace použití 

operačního nářadí, nástrojů, měřidel aj. 

výrobních pomůcek 

Obrábění ruční a strojní  

Soustružení, základní pojmy, stroje, nástroje 

Frézování, frézy, frézky, technologie 

Vrtání, základní pojmy, vrtačky, vrtáky, 

technologie 

Protahování, protlačování, nástroje a stroje 

Broušení, brusiva, kotouče, brusky 

- určuje pro jednotlivé operace velikost 

přídavků na další obrábění či zpracování 

Dokončovací operace 

- stanovuje technologické podmínky a 

parametry provádění jednotlivých operací 

Výroba závitů 

Výroba závitů na soustruhu, frézce, vrtačce, 

válcováním 

- provádí kapacitní propočty Výroba ozubených kol  

Výroba dělicím a odvalovacím způsobem 

- seznámí se s automatizací obrábění CNC stroje 

Vývoj CNC strojů, obráběcí centra, 

automatizované výrobní systémy 

- zná způsoby ustavení  a upínání 

- seznámí se s hlavními zásadami pro návrh 

přípravků 

Přípravky 

- umí navrhnout funkční rozměry měřidel Měření a měřidla 

- stanovuje postupy montáže jednoduchých 

podskupin či skupin 

- určuje potřebné montážní nářadí; 

- posuzuje možnosti použití mechanizovaného 

montážního nářadí 

Montáže 

Montáž v kusové a malosériové výrobě 

Montáž v hromadné výrobě 

Montážní zařízení, přípravky a pomůcky 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  STROJÍRENSKÁ  TECHNOLOGIE 

Ročník:  1. – 4.  

Obor:  23-41-M /01 Strojírenství 

Počet hodin: 1. ročník 2 týdně, 2. ročník 2 týdně, 3. ročník 3 týdně, 4. ročník 3 týdně 

Zpracovala: Ing. Zuzana Šedivá 

Učebnice: M. Hluchý a kol.: Strojírenská technologie 1  

Hluchý a kol.: Strojírenská technologie 2 

M. Hluchý a kol.: Strojírenská technologie 3 

M. Hluchý a kol.: Strojírenská  technologie 4 

 

1. r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1.    Úvod (2 hodiny) 2 září 

 2. 

Vlastnosti technických materiálů (12 hodin) 

Vlastnosti materiálů-fyzikální, mechanické, technologické 

Zkoušení mechanických vlastností 

Technologické zkoušky  

Defektoskopie 

12 

4 

4 

2 

2 

září  

 

říjen 

 

 

 3.   

Značení technických materiálů (18 hodin) 

Rozdělení technických materiálů 

Oceli 

Litiny  

Neželezné kovy a jejich slitiny  

Plasty a ostatní technické materiály 

18 

2 

4 

2 

4 

6 

listopad 

 

 

prosinec  

 

leden 

 4.   
Metalurgie (2 hodiny) 

Výroba surového železa a oceli 
2 leden 

 5.   

Metalografie (20 hodin) 

Krystalická mřížka a její nedokonalosti 

Kovy a jejich slitiny  

Chladnutí a ohřev kovů polymorfních a nepolymorfních 

Binární slitiny a jejich rovnovážné diagramy 

Rovnovážný diagram Fe - Fe3C 

20 

4 

2 

4 

6 

4 

únor   

 

 

březen 

 

duben 

 6.   

Tepelné zpracování (10 hodin) 

 Žíhání 

 Kalení  

 Chemicko-tepelné zpracování 

10 

4 

4 

2 

květen 

 

 

červen 

 7. Opakování (2 hodiny) 2 červen 

2. r. Od šk.r. 2015-2016 Tématický celek Počty hodin Období 

1. Opakování (3 hodiny) 3 září 

2. Normalizované polotovary (16 hodin) 

Válcované polotovary 

Tažené polotovary 

Vytlačované polotovary 

Výroba trubek 

16 

4 

4                          

4 

4 

 

  

říjen               

 

listopad 
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3. Teorie obrábění (26 hodin) 

Základní pojmy 

Řezný nástroj 

Roviny a úhly 

Kinematika obrábění (10) 

Soustružení, frézování,  

vrtání, broušení, hoblování, obrážení 

Nástrojové materiály 

Mechanika obrábění 

26 

2 

2 

2 

 

5 

5 

5 

5 

 

 

prosinec 

 

 

leden  

únor 

 

březen 

4. Nenormalizované polotovary  
Tváření za tepla (21 hodin) 

Teorie tváření 

Druhy kování 

Návrh, výpočet zápustek 

Konstrukce zápustek 

21 

 

4 

5 

4 

8 

 

duben 

 

 

květen 

červen 

3. r.   Ve šk.r. 2015-2016 Tématický celek Počty hodin Období 

1.   Nenormalizované polotovary (34 hodin) 

Odlévání 

Svařování 

Pájení, lepení 

Zpracování plastů 

34 

14 

10 

5 

5 

září - 

listopad 

2.   Polotovary vyráběné práškovou metalurgií (8 hodin) 

Podstata a použití 

Materiály vyráběné práškovou metalurgií 

8 

4 

4 

prosinec 

3.   Koroze a ochrana proti korozi (16 hodin) 

Koroze kovů a plastů 

Ochrana kovovými povlaky  

Ochrana nekovovými povlaky 

Další způsoby protikorozní ochrany 

16 

4 

4 

2 

2 

leden 

4.   Technologické postupy (5 hodin) 5 únor 

5.   Dělení materiálu (10 hodin) 

Mechanické a tepelné dělení                                                        

Další způsoby dělení materiálu 

10 

5 

5 

březen 

6.   Obrábění - teorie obrábění (26 hodin) 

Základní pojmy 

Řezný nástroj 

Roviny a úhly 

Kinematika obrábění (10) 

Soustružení, frézování, vrtání, broušení, hoblovaní, 

obrážení 

Nástrojové materiály 

Mechanika obrábění 

26 

2 

2 

2 

 

5 

5 

5 

5 

duben –  

květen 

3. r.   Od šk.r. 2016-2017 Tématický celek Počty hodin Období 

1.   Nenormalizované polotovary (62 hodin) 
Tváření za studena  

Střižné nástroje 

Ohýbací nástroje 

Tažné nástroje 

Stroje pro tváření za studena 

62 

3 

7 

7 

7 

6 

září  

listopad 
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Odlévání 

Svařování 

Pájení a lepení 

Zpracování plastů 

14 

10 

4 

4 

2.   Polotovary vyráběné práškovou metalurgií (8 hodin) 
Podstata a použití 

Materiály vyráběné práškovou metalurgií 

8 

4 

4 

prosinec 

 

leden 

3.   Koroze a ochrana proti korozi (12 hodin) 

Koroze kovů a plastů. 

Ochrana kovovými povlaky  

Ochrana nekovovými povlaky 

Další způsoby protikorozní ochrany 

12 

4 

4 

2 

2 

únor 

4.   Technologické postupy (5 hodin) 5 březen 

5.   Dělení materiálu (10 hodin) 
Mechanické a tepelné dělení                                                        

Další způsoby dělení materiálu 

10 

5 

5 

duben 

 

květen 

6.   Opakování (2 hodiny) 2 červen 

4. r. Do šk.r. 2016-2017 Tématický celek Počty hodin Období 

1.   Obrábění ruční a strojní (28 hodin) 

Soustružení, základní pojmy, stroje, nástroje 

Frézování, frézy, frézky, technologie 

Vrtání, základní pojmy, vrtačky, vrtáky, technologie 

Protahování, protlačování, nástroje a stroje 

Broušení, brusiva, kotouče, brusky 

28 

6 

6 

6 

4 

6 

září - 

říjen 

2.   Dokončovací operace (10 hodin) 

Honování, lapování, superfiniš, ševingování, speciální 

obrábění 

Použití jednotlivých metod 

10 

5 

 

5 

listopad 

3.   Výroba závitů (8 hodin) 

Výroba závitů na soustruhu, frézce, vrtačce 

Výroba závitů protlačováním a válcováním 

8 

4 

4 

prosinec 

4.   Výroba ozubených kol (8 hodin) 

Výroba dělicím a odvalovacím způsobem 

Výroba odvalovacím způsobem 

8 

4 

4 

leden 

5.   CNC stroje (6 hodin) 

Vývoj CNC strojů 

Obráběcí centra 

Automatizované výrobní systémy 

6 

1 

4 

1 

únor 

6.   Přípravky (10 hodin) 

Rozdělení přípravků  

Návrh a konstrukce 

10 

5 

5 

březen 

7.   Měření a měřidla (6 hodin) 6 duben 

8.   Montáže (9 hodin) 

Montáž v kusové a malosériové výrobě 

Montáž v hromadné výrobě 

Montážní zařízení, pomůcky a přípravky 

9 

2 

2 

5 

duben 

9.   Opakování (2 hodiny)  2 duben 

 



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Učební osnovy: Stavba a provoz strojů 

 

135 

6.17 STAVBA A PROVOZ STROJŮ 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství  

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

V těsné návaznosti na obsahový okruh projektování a konstruování předmět žákům umožňuje 

orientovat se v konstrukčním provedení různých druhů strojů a zařízení a jejich příslušenství. 

To pak žákům umožňuje konstruovat složitější strojní celky a současně je připravuje na výkon 

pracovních činností souvisejících se zabezpečováním provozuschopnosti strojů a zařízení.  

 

Charakteristika učiva 

Učivo tvoří přehled základních konstrukčních možností, zásad a osvědčených koncepcí ve 

stavbě různých druhů strojů včetně historických souvislostí vývojových trendů. Předmět 

Stavba a provoz strojů vede žáky k současné aplikaci znalostí z mnoha dalších vyučovacích 

předmětů, především z Technického kreslení, Mechaniky, Strojírenské technologie, ale 

například i ze Základů ekologie. Na pomyslném vrcholu těchto rozsáhlých mezipředmětových 

vazeb stojí projekční a konstrukční činnost žáků v samostatných cvičeních. V předmětu 

Stavba a provoz strojů je nejprve zopakován a prakticky ověřen význam technické 

normalizace, žáci poznávají základní druhy strojních součástí a jejich spojů a provádějí 

základní funkční a pevnostní výpočty. Později poznávají a sami řeší nosné konstrukce, 

mechanismy, funkční parametry a provozuschopnost strojů a zařízení pracovních, dopravních 

i energetických, což dává předpoklady pro budoucí uplatnění nejen v odvětví strojírenství. 

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu učitelé látku demonstrují na praktických příkladech převážně formou ukázek 

reálných objektů ze školních sbírek a případně formou obrazové projekce. Procvičování 

probíhá formou písemného a ústního zkoušení, lze přitom využít skupinové práce. Nedílnou 

součástí předmětu jsou odborné exkurze do moderních strojírenských provozů a návštěvy 

významných strojírenských veletrhů, což ještě více objasňuje a prohlubuje již naznačené 

mezipředmětové vztahy. Na těchto akcích mívají žáci za úkol shromažďovat informace 

k zadanému tématu podle probírané látky a později před třídou referovat o nových poznatcích. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Kriteria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy. Hodnotí se znalost a pochopení 

teorie, praktické dovednosti představované zejména návrhovými a kontrolními výpočty a 

postupy a také aktivita žáků při hodinách a exkurzích.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Kompetence k učení je rozvíjena výukou zcela nových výpočtových návrhových a kontrolních 

metod při těsně následujícím požadavku na jejich praktickou aplikaci. 

Kompetence k řešení problémů a Komunikativní kompetence jsou rozvíjeny zadáváním, 

řešením, prezentací a hodnocením praktických úloh při exkurzích. 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám je rozvíjena volbou učiva a 

používáním reálných ukázek soudobých konstrukčních řešení namísto modelových školních 

pomůcek. 

Matematické kompetence zvyšuje požadavek aplikace technických vzorců často s odvozením 

z výpočtového schématu a včetně rozboru vlivu jednotlivých technických parametrů na 

konečný výsledek s optimalizací řešení. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi jsou rozvíjeny během samostatného zpracovávání a prezentování 

individuálních úloh z odborných exkurzí a především při domácím samostudiu, k němuž 

výklad s praktickými příklady a aktuálními zajímavostmi motivuje. 

 

Začlenění průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti – žáci si díky značnému rozsahu učiva se zřejmou 

praktickou využitelností zvyšují míru sebevědomí a zároveň schopnost odolávat myšlenkové 

manipulaci kritickým hodnocením mediálních obsahů. 

Ekologie a životní prostředí – žáci se učí řešit energetické úlohy o mechanismech, tekutinách 

a o zdrojích energie, poznávají možné ekologické dopady provozu strojních zařízení a cesty 

k jejich zmírnění. 

Člověk a svět práce – díky značnému rozsahu učiva žáci poznávají alternativy profesního 

uplatnění po absolvování studovaného oboru; při navrhování konstrukcí se žáci učí důsledně 

ctít pravidla bezpečnosti provozu a obsluhy. 

Informační a komunikační technologie – žáci se učí vyhledávat informace při samostudiu a 

počítačově zpracovávají zadané prezentace a případně domácí úkoly. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- navrhuje koncepci jednoduchých 

příhradových konstrukcí; 

- navrhuje konstrukční provedení styku 

několika prutů svařovaných a nýtovaných 

konstrukcí; 

- určuje síly v jednotlivých prvcích 

konstrukčních uzlů a prvky dimenzuje. 

Kovové a nekovové konstrukce  

- nosníky 

- příhradové konstrukce stavebních prvků, 

stožárů, dopravních strojů apod. 

- rámy strojů a zařízení 

Žák: 

- navrhuje podle zadaných parametrů 

jednoduché i složené převody ozubenými 

koly, řemenové a řetězové převody; 

- detailně navrhuje konstrukční provedení 

základních prvků převodů (ozubených kol, 

řemenic, hřídelů a jejich uložení) a provádí 

potřebné výpočty; 

- navrhuje koncepci jednoduchých 

kinematických mechanizmů, navrhuje jejich 

součásti; 

- navrhuje jednoduché tekutinové mechaniz-

my sestavené ze standardizovaných prvků. 

Prvky a agregáty strojů a zařízení  

- brzdy a spojky 

- mechanické převody a jejich součásti 

- kinematické mechanizmy 

- tekutinové mechanizmy 
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Žák: 

- navrhuje koncepci řešení konstrukčních 

podskupin či skupin hnacích, pracovních a 

dopravních strojů a zařízení; 

- rozlišuje jednotlivé druhy strojů a zařízení, 

kategorizuje je podle základních parametrů a 

zná hlavní podmínky pro jejich provoz. 

Stroje a zařízení  

- energetické stroje a zařízení 

- hnací stroje 

- pracovní stroje a zařízení 

- dopravní stroje a zařízení 

- zařízení zabezpečující pohodu prostředí 

Žák: 

- rozlišuje jednotlivé druhy dopravních 

prostředků a jejich základních typů; 

- vyhledává a shromažďuje o dopravních 

prostředcích údaje, nezbytné pro rozhodování 

o optimálním řešení způsobu dopravy či 

přepravy. 

Dopravní prostředky  

- silniční vozidla 

- kolejová vozidla 

- plavidla 

- letadla 

Žák: 

- vypracovává pro dané stroje (skupiny strojů, 

strojní zařízení, vozidla apod.) plány údržby, 

revizí a plánovaných oprav; 

- vypracovává pro dané stroje (skupiny strojů, 

strojní zařízení, vozidla apod.) seznamy 

potřebných náhradních součástí či 

komponent, požadavky na druhy a množství 

energií a provozních hmot. 

Provozuschopnost strojů a zařízení  

- údržba a opravy strojního zařízení a vozidel 

- náhradní díly  

- druhy provozních hmot 

- energie pro provoz strojů 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  STAVBA A PROVOZ STROJŮ 

Ročník:  2. – 4.  

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 2. ročník 2 týdně, 3. ročník 3 týdně, 4. ročník 5 týdně 

Zpracoval: Ing. Pavel Nousek 

Učebnice: Strojní součásti I, R.Kříž a kol., SNTL Praha 1990 

Konstrukční cvičení I, Procházková V., SNTL Praha 1989 

Strojnické tabulky, Leinveber,Řasa,Vávra, SCIENTIA 1998 

Strojírenská konstrukce I, Kříž R. a kol., SNTL Praha 1986  

Strojírenská konstrukce II, Kříž R. a kol., SNTL Praha 1987  

Strojní součásti II, Heller J., SNTL Praha 1986 

Stavba a provoz strojů,Sbírka úloh, Kříž R. a kol. SNTL 1981 

Stavba a provoz strojů IV, Skopal V.a kol., SNTL  Praha 1982 

Strojnické tabulky, Vávra P. a kol., SNTL Praha 1984 
 

2.r. Tématický celek Počty hodin Období 

1. Úvod  
Základní pojmy; normalizace 

2 hodiny září 

2. Spoje a spojovací součásti  
Šroubové spoje (6 hodin) 

Kolíkové a čepové spoje (4 hodiny) 

Spoje hřídele s nábojem (6 hodin) 

Spoje s materiálovým stykem  

(svarové, pájené, lepené) (6 hodin) 

Nýtové spoje (4 hodiny) 

Pružné spoje (3 hodiny) 

29 hodin září - leden 

3. Nosné konstrukce 
Koncepce a provedení spojů příhradových konstrukcí 

2 hodiny leden 

4. Potrubí a armatury 
Potrubí (4 hodiny) 

Armatury (2 hodiny) 

Utěsňování nepohyblivých spojů (2 hodiny)  

8 hodin únor 

5. Součásti umožňující pohyb 
Hřídele (6 hodin) 

Ložiska (7 hodin) 

Utěsňování otáčejících se součástí (2 hodiny) 

Hřídelové spojky (6 hodin) 

Brzdy (4 hodiny) 

25 hodin březen – 

červen 

3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

1. Prohloubení učiva 2. ročníku o pohyblivých součástech 

Hřídele; ložiska; spojky; brzdy 

6 hodin září 

2. Mechanické převody točivého pohybu 

Třecí převody (6 hodin) 

Řemenové převody (12 hodin) 

Lanové převody (8 hodin) 

Řetězové převody (12 hodin) 

Variátory (4 hodiny) 

76 hodin září - březen 
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Převody ozubenými koly – soukolí čelní, kuželová a 

šroubová, konstrukce převodovek, planetový převod (34 

hodin) 

3. Mechanismy obecného pohybu 
Šroubové mechanismy (6 hodin) 

Vačkové mechanismy (2 hodiny) 

Pákové a kloubové mechanismy (7 hodin) 

15 hodin duben- 

květen 

4. Souhrnné opakování probraného učiva 2 hodiny červen 

4.r. Tématický celek Počty hodin Období 

1. Tekutinové mechanismy 

Hydraulické mechanismy 

Pneumatické mechanismy 

Hydrodynamické spojky a měniče  

18 hodin září - říjen 

2. Dopravní stroje a zařízení 
Zdvihadla (včetně konstrukce nosníků) 

Dopravníky 

Silniční vozidla (včetně rámů) 

Další dopravní prostředky (kolejová vozidla, plavidla, 

letadla) 

42 hodin říjen -  

prosinec 

3. Pístové stroje 
Pístová čerpadla 

Pístové kompresory 

Pístové spalovací motory 

31 hodin prosinec -  

únor 

4. Lopatkové stroje 
Hydrodynamická čerpadla 

Ventilátory, turbodmychadla, turbokompresory  

Vodní, parní a plynové turbiny 

18 hodin březen -  

duben 

5. Energetická zařízení 
Parní kotle 

Jaderné reaktory 

8 hodin duben 

6. Provozuschopnost strojů a zařízení 
Údržba a opravy, náhradní díly, provozní hmoty 

Energie pro provoz strojů 

9 hodin duben 

7. Technická úprava prostředí 
Vytápění. Větrání. Chlazení 

Průmyslové sušení  

9 hodin květen 

8. Souhrnné opakování, odborné exkurze (průběžně) 10 hodin květen 
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6.18 KONTROLA A MĚŘENÍ 

Kód a název oboru vzdělání:  23-41-M/01 Strojírenství  

Název ŠVP:    Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu Kontrola a měření je seznámit žáky s prováděním nejčastějších zkoušek ve 

strojírenství, a to zkoušek vlastností materiálů a finálních výrobků. Společně s dalšími 

odbornými předměty v oboru strojírenství tvoří vyučovací předmět KOM vzájemně propojený 

systém, umožňující dosáhnout komplexních znalostí a dovedností absolventa. Umožňuje 

žákům pochopit, že technická měření jsou nezastupitelným prostředkem v oblasti vývoje, 

projekce, konstrukce, výroby, technické kontroly a vlastního využití výrobků. 

 

Charakteristika učiva 

Vzdělávání v předmětu Kontrola a měření napomáhá rozvoji abstraktního a analytického 

myšlení, rozvíjí logické usuzování, učí věcné argumentaci, preciznosti a důslednosti. Učivo 

v předmětu KOM je založeno na praktickém procvičování zkoušek kovových i nekovových 

materiálů i finálních strojírenských výrobků. Vyžaduje schopnost aplikovat teoretické 

poznatky, matematickou a grafickou dovednost při zpracování výsledků. 

Žáci se zde seznamují s principy vybraných měřících metod a prostředků. Učí se posoudit 

dodržení zadaných konstrukčních požadavků či fyzikálních parametrů a zároveň tak získávají 

lepší představu o smyslu a významu těchto údajů. 

Během cvičení musí žáci současně využívat poznatky z několika odborných předmětů, 

především Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, Technické kreslení, ale například 

i Matematika a Fyzika. Veškeré učivo má aplikační charakter a může tak přispět k budování a 

upevňování mezipředmětových vztahů tolik potřebných pro technicky vzdělané odborníky. 

 

Metody a formy výuky 

Pro výuku předmětu se třída dělí na poloviny a v pololetí se tyto skupiny v obsazení 

strojnické a technologické laboratoře prostřídají. Při výkladu a objasňování učiva používají 

učitelé názorné pomůcky a přímé demonstrace na zkušebních strojích. Po výkladu a ověření 

pochopení tématického celku včetně zásad bezpečnosti práce následuje praktické cvičení.– jde 

o reálné technické měření na komerčních průmyslových měřících zařízeních pod přímým 

dozorem vyučujícího. Měření je prováděno ve skupinách po třech až pěti žácích. 

Z praktických úloh žáci doma vypracovávají protokoly s důrazem na přehlednost, úplnost, 

technickou správnost a tvůrčí přístup v rámci efektivní spolupráce pracovní skupiny. 

Standardní je zpracování protokolů na PC včetně pomocných schémat a grafických záznamů 

výsledků. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Kriteria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy. Hodnotí se znalost a pochopení 

teorie, praktické dovednosti a také aktivita žáků. Před prováděním experimentů je ověřována 

připravenost žáků zpravidla ústním zkoušením, přínos experimentu pro vzdělávání žáků 
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testuje podle potřeby následné zkoušení písemné. Hodnocení žáků je tedy založeno na 

vyhodnocení aktivity a správnosti počínání žáků při jednotlivých úkonech během cvičení 

v rámci skupiny a především na hodnocení protokolů a obhajoby jejich obsahu. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Kompetence k učení je rozvíjena výukou zcela nových měřicích metod při těsně následujícím 

požadavku na jejich praktickou aplikaci. 

Kompetence k řešení problémů je rozvíjena zadáváním, řešením a hodnocením praktických 

úloh. 

Komunikativní kompetence je rozvíjena během skupinového řešení praktických úloh prací ve 

skupině žáků i konzultacemi s učitelem. 

Personální a sociální kompetence je rozvíjena především týmovým řešením praktických úloh 

a detailními rozbory chyb v protokolech a testech. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí rozvíjí striktní požadavek práce v mezích školního 

řádu a provozního řádu odborných učeben s důrazem na bezpečnost a hygienu práce. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám je rozvíjena volbou učiva a 

používáním soudobého průmyslového vybavení odborných učeben namísto modelových 

školních pomůcek. 

Matematické kompetence zvyšuje požadavek na matematické zpracování souborů naměřených 

dat včetně přesné interpretace konečného výsledku. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi jsou rozvíjeny především během samostatného zpracovávání protokolů o 

praktických měřeních. 

 

Začlenění průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti – žáci se učí tvořivě, efektivně a ohleduplně spolupracovat 

ve skupinách na řešení společných praktických zadání. 

Ekologie a životní prostředí – žáci se seznamují s prací v laboratorním prostředí. 

Člověk a svět práce – žáci se zejména při skupinové práci přirozeně diferencují podle aktivity, 

schopností a temperamentu s dobrou možností individuálně se prosadit nebo naopak kriticky 

nahlížet na svoji jednoznačně podřízenou sociální roli. Učivo a technické vybavení učeben 

napomáhá k orientaci žáků v průmyslové praxi.  

Informační a komunikační technologie – žáci se učí vyhledávat informace pro praktické řešení 

a rozhodování při plnění úkolů a počítačově zpracovávají naměřená data. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák zná: 

- způsoby měření základních fyzikálních a 

technických veličin, pomůcky a přístroje 

- způsoby měření rozměrů, úhlů, tvarů, 

vzájemné polohy ploch a prvků 

- způsoby měření a kontroly jakosti povrchu 

- zjišťování mechanických a technologických 

vlastností materiálů 

- zkoušky bez porušení materiálu a zkoušky 

provozních materiálů 

Úvod do strojnických měření, základy 

metrologie, problematika jakosti výrobků 

 

Měření rozměrů 

Přímá, nepřímá, na délkových měřicích 

strojích 

Měření úhlů, tvarů a vzájemné polohy, 

kontrola jakosti povrchu 

 

Měření základních fyzikálních a technických 
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- komplexní měření strojních součástí a 

nástrojů 

- zná základní zásady a normy v oblasti řízení 

a certifikace jakosti výrobků; 

- měří teplotu, tlak, vlhkost aj. fyzikální vel.; 

- měří plochy, objemy, otáčky, rychlosti 

proudění, průtoky apod.; 

- měří s potřebnou přesností délky různými 

měřidly a měřicími přístroji; 

- měří úhly, tvary, jakost povrchu a 

vzájemnou polohu ploch a prvků; 

- kontroluje výsledky tepelného či chemicko-

tepelného zpracování; 

- zná možnosti použití zkoušek povrchových a 

vnitřních vad bez porušení materiálu; 

- uplatňuje při měřeních znalost základů 

metrologie a teorie chyb; 

- zapisuje, zpracovává a vyhodnocuje 

výsledky měření; 

- využívá k uvedeným činnostem výpočetní 

techniku s příslušnými aplikačními programy 

veličin 

 

Úvod do technologických měření, BOZP a 

laboratorní řád 

 

Zkoušky mechanických vlastností materiálů  

Tahová zkouška, určení modulu pružnosti, 

měření tvrdosti 

 

Zkoušky technologických vlastností 

Zkoušky defektoskopické 

 

Komplexní měření a kontrola šroubů 

Komplexní měření a kontrola ozubených kol 

 

Zkoušky provozních materiálů 

Měření hustoty, viskozity, bodu vzplanutí 

 

Souborná měření na strojích 

Měření charakteristiky ventilátoru, čerpadla, 

měření rychlostního profilu potrubí 

 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  KONTROLA A MĚŘENÍ 

Ročník:  3.- 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně 

Zpracovali:  Ing. Pavel Hora, Ing. Pavel Nousek, Ing. Pavel Škrábek (srpen 2013) 

Učebnice:  Martinák M.: Kontrola a měření, SNTL Praha 1989 

  Šulc J.: Technologická a strojnická měření, SNTL Praha 1980 

  Bumbálek L. a kol.: Kontrola a měření, Informatorium, Praha 2009    

  Dillinger J. a kol.: Moderní strojírenství pro školu a praxi, Europa – 

Sobotáles, Praha 2007 

Fischer U. a kol.: Základy strojnictví, Europa – Sobotáles, Praha 2004  

Kletečka J., Fořt P.: Technické kreslení, Computer Press, Brno 2004  

Řasa J., Švercl J.: Strojnické tabulky 1, Scientia, Praha 2004   

 

 

3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Úvod do strojnických měření, základy metrologie, 

problematika jakosti výrobků 

Bezpečnost práce, laboratorní řád, organizace výuky. 

Teorie chyb.  

Statistické zpracování naměřených dat. 

Praktické zásady technického měření. 

Základní zásady v oblasti řízení a certifikace jakosti 

výrobků (QM). Protokol o laboratorním měření. 

6 
 

1 

1 

2 

1 

 

1 

září 
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 2. Měření rozměrů 

2.1 Přímá délková měření 
Druhy měřidel. 

Posuvná měřidla. 

Mikrometry 

Digitální měřidla. 

2.2 Měření na délkových měřicích strojích 

Základní obsluha univerzálního délkoměru (1D SMS) a 

dílenského mikroskopu (2D SMS).  

Základní obsluha měřicího ramene (3D SMS) – snímání 

objektů, vyhodnocení rozměru, tvaru a polohy. 

2.3 První série praktických úloh 

Komplexní proměření jednoduché strojní součásti. 

2.4 Nepřímá délková měření 
Základní měrky, mezní měřidla. 

Postup kontroly stavu kalibru. 

Stolní a ruční komparátory. 

Obsluha dutinoměru. 

2.5 Druhá série praktických úloh 

Kontrola válcových děr. 

Měření opotřebení kluzného ložiska.  

Kontrola geometrie ojnice pístového motoru. 

Kontrola stavu válečkového kalibru. 

20 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 

1 

1 

1 

1 

4 

říjen –  

prosinec 

 

 3. Měření úhlů, tvarů a vzájemné polohy, 

kontrola jakosti povrchu – shrnutí a prohloubení učiva 
4 prosinec – 

leden 

 4. Měření základních fyzikálních a technických veličin 1 leden 

 5. Souhrnné písemné opakování učiva 2 leden 

 6. Úvod do technologických měření, BOZP a lab. řád 1 únor 

 7. Zkoušky mechanických vlastností materiálů 

Zjišťování mechanických vlastností materiálů, zkušební 

metody, velikost namáhání, zkušební stroje, příprava 

vzorků. 

Tahová zkouška ocelí 

Tahová zkouška plastů 

Určení modulu pružnosti 

Měření tvrdosti dle Brinnella a Vickerse 

Měření tvrdosti dle Rocqwela dle Poldi  

20 

 

 

6 

2 

2 

2 

4 

4 

únor - duben 

 8. Zkoušky technologických vlastností 

Zkoušky tvárnosti, kalitelnosti, svařitelnosti. 

Zkoušky trubek, plastů. 

6 

2 

4 

duben - 

květen 

 9. Zkoušky defektoskopické  

Vady materiálu, defektoskopické metody 

Zkoušky RTG, ultrazvuk 

Zkoušky magnetické kapilární. 

6 

2 

2 

2 

květen 

4. r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Úvod do strojnických měření II, opakování 

Bezpečnost práce, laboratorní řád, organizace výuky. 

Zpracování a vyhodnocení výsledků měření. 

Základní pravidla obsluhy přímých a nepřímých měřidel. 

4 
1 

1 

1 

září 
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Základy obsluhy měřicích strojů (1D, 2D, 3D). 1 

 2. Komplexní měření a kontrola šroubů 10 září - říjen 

 3. Komplexní měření a kontrola ozubených kol 12 listopad -

prosinec 

 4. Opakování a uzavření klasifikace 3 leden 

 5. Úvod do technologických měření 

Bezpečnost práce, laboratorní řád. 
1 únor 

 6. Zkoušky provozních materiálů 
Zjišťování vlastností olejů, zkušební metody, zkušební 

přístroje, příprava vzorků. 

Měření hustoty. 

Měření viskozity. 

Měření bodu vzplanutí. 

13 
 

5 

4 

2 

2 

únor - březen 

 7. Souborná měření na strojích 
Zkoušky provozních veličin: měření rychlosti proudění, 

průtoku, výkonu. Zvláštní způsoby měření provozních 

veličin. 

Měření charakteristiky ventilátoru. 

Měření rychlostního profilu potrubí. 

Měření charakteristiky čerpadla. 

15 
 

 

5 

4 

2 

4 

duben - 

květen 
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6.19 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat 

s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi tak, aby 

byli schopni je efektivně využívat v průběhu přípravy v jiných předmětech, v dalším studiu i 

při výkonu povolání po absolvování školy, ale i v soukromém a občanském životě. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- efektivně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií při dalším studiu i 

v praktickém životě 

- porozumět zpracování dat v počítači, pracovat s operačním systémem a s daty na pokročilé 

uživatelské úrovni 

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, naučit se používat 

nový aplikační software 

- formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení 

- řešit pomocí algoritmizace a objektově orientovaného jazyka jednodušší programátorské 

úlohy 

- komunikovat pomocí internetu, získávat a využívat informace z celosvětové sítě internet, 

orientovat se v nich, uvědomovat si nutnost posouzení věrohodnosti informací 

- prezentovat informace a výsledky své práce, tvořit a upravovat webové stránky 

- aktivně používat prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením, 

dodržovat autorská práva. 

V efektivní oblasti směřuje vzdělávání k tomu, aby žáci získali: 

- důvěru ve vlastní schopnosti při práci s prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

- potřebu dále se vzdělávat a využívat nové prostředky a aplikace 

- motivaci k využívání prostředků ICT při studiu i v praktickém životě 

- motivaci k dodržování etických pravidel při práci s informacemi a k dodržování autorských 

práv. 

 

Charakteristika učiva 

Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské 

úrovni používat operační systém, kancelářský software, budou pracovat s dalším běžným 

aplikačním programovým vybavením a budou schopni naučit se používat nové aplikace. 

Dovedou efektivně vyhledávat informace a komunikovat prostřednictvím internetu. Naučí se 

principy algoritmizace, budou řešit jednoduché programátorské úlohy. 

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu a procvičování učiva se používá skupinového i individuálního způsobu výuky. 

Důraz je kladen i na samostatnou práci žáků, která může být i týmová - zejména při odborném 
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vedení vyučujícím. Zařazují se problémové úlohy vztahující se k odborným předmětům a 

praxi. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení vychází ze školního klasifikačního řádu. Ověřování znalostí je prováděno ústním i 

písemným zkoušením nebo formou samostatné tematicky zaměřené práce. Hodnocení je 

objektivizováno a zpřehledněno bodovým systémem – má mít motivační charakter, žáci jsou 

vedeni tak, aby cítili potřebu vzdělávat se s ohledem na využitelnost získaných znalostí a 

dovedností v dalším studiu i v praktickém životě. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií je dnes nezbytná pro odbornou 

složku vzdělání, ale patří také ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci se naučí 

používat základní a aplikační programové vybavení počítače, pracovat s informacemi a 

komunikačními technologiemi. Při výuce budou řešeny praktické úkoly z ostatních předmětů 

s důrazem na upevnění mezipředmětových vazeb. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – žák je seznámen se zdravotními riziky vyplývajícími 

z dlouhotrvající práce u počítače. Je poučen o ekologické likvidaci technických prostředků 

výpočetní techniky, šetří energii používáním úsporných režimů. 

Informační a komunikační technologie – žák využívá počítačového modelování s mnoha 

aplikacemi při popisu fyzikálních, chemických, sociálních, meteorologických, sociálních a 

jiných jevů. Učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a pro rozhodování při plnění 

úkolů – umí používat dorozumívací technologie. 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni ke vhodné míře sebevědomí a 

k odpovědnému jednání (zejména ve smyslu dodržování autorských práv při práci 

s počítačem a k etickému chování při práci s informacemi). Při vyhledávání informací na 

internetu budou vedeni k tomu, aby dovedli diskutovat o kontroverzních informacích, ke 

schopnosti vyhodnocení a použití získaných informací a ke schopnosti odolávat myšlenkové 

manipulaci ze strany informací publikovaných na internetu. Budou vedeni k zodpovědnému 

přístupu k vlastní i k týmové práci. 

Člověk a svět práce – téma bude realizováno zejména při vyhledávání informací o 

povoláních, o vzdělávací nabídce, o nabídce zaměstnání a při jejich posouzení z hlediska 

vlastních profesních cílů, písemnou sebeprezentací při vstupu na trh práce (šablona 

životopisu, vyplnění a odeslání dotazníku nebo přihlášky v elektronické podobě).  

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- se orientuje v druzích aplikačního SW 

- ovládá základní principy a pravidla pro 

tvorbu prezentace, dokáže vytvořit funkční 

prezentaci pomocí zvoleného prezentačního 

programu 

- dovede popsat prostředí textového editoru a 

nastavení zobrazení dokumentu 

 

- 1 Práce s textem, práce se standardním 

aplikačním programovým vybavením 

Aplikační software - prezentace 

- Textové editory 

- Tabulkový procesor 

- Aplikační software – databáze 

- Počítačová grafika 
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- používá vhodné formáty a styly pro tvorbu 

dokumentů 

- je schopen vkládat různé objekty do dok. 

- dokáže pracovat se šablonami 

- rozumí principům funkce a oblasti 

využívání tab. procesorů, struktuře tabulky 

- ovládá běžné práce v tabulce 

- dovede formátovat vzhled tabulky 

- je schopen pracovat se základními vzorci a 

funkcemi tabulky 

- dokáže filtrovat a řadit data v tabulce 

- je schopen vytvářet a editovat grafy 

orientuje se v základních pojmech a 

principech z oblasti relačních databází 

- dovede u databáze vkládat a editovat data 

- dokáže vytvářet dotazy různého typu 

- je schopen vytvářet formuláře a sestavy 

- zná rozdíl mezi vektorovou a rastrovou 

grafiku 

- umí tvořit a editovat vektorovou a rastrovou 

grafiku pomocí grafického editoru 

 

- rozumí základním pojmům z oboru ICT, zná 

   stavbu počítače 

- dokáže vysvětlit funkci základních    

   komponent a periferií počítače  

- je schopen charakterizovat funkci 

operačního systému, zná jeho vlastnosti a 

možnosti ovládání a nastavení 

- ovládá současný operační systém 

- rozumí procesu algoritmizace a umí 

algoritmus vytvořit 

- je schopen vysvětlit strukturu a způsoby 

fungování internetu 

- orientuje se ve službách internetu 

- je schopen vyhledat informaci na internetu 

- rozumí zásadám bezp. využívání internetu 

- dovede efektivně využívat standardní 

aplikační vybavení 

- dokáže popsat pojem informace a její 

charakter 

- aktivně využívá nástrojů Internetu  

- dokáže vysvětlit základní pojmy dělení sítí, 

       jejich struktury, architektury, topologie  

- orientuje se v základních technických 

dílech, nutné pro výstavbu počítačové sítě 

- dokáže vysvětlit základní výhody 

počítačových sítí 

- využívá prostředků sítě, sdílených objektů a 

       aplikací 

2 Internet, základy ICT, operační systém. 

- základy ICT 

-  operační systémy 

- Internet 

- Internet, komunikace 

- Informace 

- práce se standardním aplikačním 

vybavením 

- informační zdroje 

- práce v lokální síti - přenosové možnosti 

Internetu 
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Rozpis učiva 

 

Předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 1. – 2. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 1. ročník 2 týdně, 2. ročník 2 týdně 

Zpracovali: Ing. Václav Beňas, Mgr. Jiří Dvořák 

Učebnice: HORÁK, Jaroslav. Hardware: učebnice pro pokročilé. 3. aktualiz. vyd.  

Brno: CP Books, 2005, 344 s. ISBN 80-251-0647-0. 

PÍRKOVÁ, Kateřina. Microsoft Office Word 2007: podrobná uživatelská  

příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, 367 s.  

ISBN 978-80-251-1571-8. 

PŠENČÍKOVÁ, Jana. Algoritmizace: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd.  

Kraslice na Hané: Computer Media, 2007, 128 s.  

ISBN 80-866-8680-9. 

KLATOVSKÝ, Karel a Pavel NAVRÁTIL. Microsoft Excel 2007 nejen pro  

školy: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Kralice na Hané: 

Computer Media, c2007, 120 s. ISBN 978-80-86686-86-8. 

POKORNÝ, Martin a Pavel NAVRÁTIL. Nápadník do informatiky:  

podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer 

Media, 2008, 80 s. ISBN 978-80-7402-010-0. 

MATÚŠ, Zdeněk a Richard ŠTĚPÁNEK. Informačně technologický  

základ: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Kralice na Hané: 

Computer Media, 2008, 112 s. ISBN 978-80-7402-009-4. 
 

1.r. Tematický celek Počty hodin Období 

1. Software pro tvorbu prezentací MS PowerPoint  14 hodin září – říjen  
 - Pracovní prostředí    
 - Šablony    

 - Formát snímku    

 - Grafika prezentace    

 - Tvary    

 - Animace    

 - Zásady prezentací a prezentování    

 - Prezentace na vlastní téma – projekt    

2. Textový editor - MS Word, OpenOffice Writer  18 hodin 
listopad – 

leden  

 - Textové editory    

 - Práce v prostředí MS Word    

 - Rozložení stránky    

 - Formát písma    

 - Formát odstavce    

 - Práce se schránkou    

 - Tabulátory    

 - Styly    

 - Grafika    
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 - Vzorce, rovnice, znaky    

 - Odrážky, číslování, seznamy    

 - Hypertext    

 - Záhlaví, zápatí    

 - Opakovací test    

 - Open Office Writer    

3. Tabulkový procesor – MS Excel, OpenOffice Calc  22 hodin 
únor – 

květen  

 - Tabulkové procesory    

 - Seznámení s prostředím programu    

 - Formát buněk    

 - Tvorba formuláře dle zadání    

 - Vzorce    

  - Funkce    

  - Hypertextový odkaz    

  - Vyhledávání, filtrování, třídění dat    

  - Grafy    

  - Tisk souboru, oblast tisku    

  - Export a import dat    

  - OpenOffice Calc    

4. Databáze - MS Access  5 hodin květen 

  - Prostředí MS Access    

  - Struktura databáze    

  - Položka, záznam, návrh    

  - Formulář    

  - Dotazy    

5. Počítačová grafika  7 hodin červen 

  - Dělení počítačové grafiky    

  - Zpracování vektorové grafiky Corel Draw    

  

- Zpracování bitmapové grafiky Corel 

Photopaint 
 

  

2.r. Tematický celek Počty hodin Období 

1. Základy ICT  25 hodin 
září – 

prosinec  
  - Historický vývoj počítačů    

  - Počítače    

  - Princip funkce jednotlivých komponent    

 - Periferní zařízení    

 - Algoritmizace    

 - Software a autorský zákon    

 - Data, komprese, správa dat    

 - Škodlivý software a ochrana dat    

2. Operační systémy  7 hodin 
prosinec – 

leden  
  - Historický vývoj OS    
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  - Princip funkce OS    

  - Deadlock    

  - Operační systémy Microsoft    

  - Operační systémy Apple    

  - Operační systémy Linux    

  - Serverové operační systémy    

  - Základy práce s operačním systémem    

3. Počítačové sítě  9 hodin 
leden – 

březen  

  - Historický vývoj počítačových sítí    

  - Komponenty počítačových sítí    

  - Topologie počítačových sítí    

 - Dělení počítačových sítí    

 - Síťová architektura    

 - Komunikace v počítačové síti    

4. Internet  22 hodin 
březen – 

červen  

 - Historie sítě internet    

 - Struktura internetu    

 - Protokoly sítě internet    

 - Domény    

 - Elektronická pošta    

 - Služby sítě internet    

  - Bezpečnost    

  - Internetový prohlížeč    

  - Internetový vyhledávač    

  - Jazyk HTML    

5. Informace  3 hodiny červen 

 - Informační zdroje    

 - Práce s internetovým vyhledávačem    

 - Práce s informacemi    

 - Věrohodnost informací    

 - Informace a autorský zákon    
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6.20 CAD SYSTÉMY 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství  

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je přispívat k formování všestranně rozvinutého technika a vést ho 

k důslednosti a přesnosti v grafickém vyjadřování. Technické kreslení a CAD systémy mají 

na střední odborné škole technického zaměření zcela zásadní význam. Je to základ pro 

stěžejní odborné předměty Konstrukční a Technologická cvičení, Projektování na počítači a 

další. Žáci získávají představu o prostorových vztazích, strojních součástech a jednoduchých 

sestavách a jejich výrobě a tím i základ technického myšlení. Požadavek na přesnost, 

názornost, funkčnost a prostorové řešení přispívá také k estetické výchově žáků. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo prvního ročníku seznamuje žáky s principy tvorby převážně 2D technické dokumentace 

z oblasti strojírenství v programu AutoCAD. Volně navazuje na předmět Technické kreslení 

Velký důraz je kladen na bezchybné a rychlé konstruování na počítači, potřebné pro pozdější 

modelování a aplikace v dalších CAD systémech.  

Ve druhém ročníku žáci vytvářejí 3D modely využitím nejmodernějších CAD systémů a učí 

se z nich generovat a editovat výrobní 2D dokumentaci.Vyučovací předmět CAD systémy je 

orientován na dovednosti modelovat součásti a sestavy, vytvořit z nich technické výkresy pro 

technickou dokumentaci a následně navrhnout způsob výroby s využitím moderních 

prostředků pro grafickou komunikaci s počítačovou podporou. 

Předmět CAD systémy patří do skupiny předmětů grafické komunikace. Jako všechny ostatní 

předměty této skupiny vyžaduje a prohlubuje prostorovou představivost a rozvíjí technické 

myšlení. Teoretické základy pro tento předmět vytváří předměty Informační a komunikační 

technologie, Technické kreslení, Strojírenská technologie, Stavba a provoz strojů, Mechanika. 

 

Metody a formy výuky 

Při výuce je využívána práce s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií. Výklad učiva probíhá frontálně formou velkoplošné projekce a 

žáci pak samostatně řeší zadané úkoly a problémy, aplikují získané dovednosti a vědomosti na 

konkrétní zadání. Při výuce jsou také v hojné míře využívány praktické ukázky, modely i 

skutečné strojní součásti a jednoduché sestavy. Tím je rozvíjena prostorová představivost 

žáků. Žáci při práci využívají rovněž technickou literaturu, platné normy a pracují se 

strojnickými tabulkami a knihovnami. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Kriteria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy. Žáci jsou hodnoceni tak, aby 

hodnocení mělo motivační charakter. Hodnotí se kontrolní  grafické práce, samostatnost, 

rychlost a aktivní přístup při zpracování jednotlivých úkolů. Žákům, kteří dosáhnou špatných 

výsledků, bude umožněno přezkoušení po předložení dodatečných grafický prací. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti potřebné k dalšímu učení se, žáci se vyrovnávají 

s různými situacemi a problémy při individuální nebo skupinové práci a jsou tak připravováni 

řešit úkoly nutné pro zvládnutí technicko hospodářských funkcí. Žák má hledat a vytvářet 

integrační vazby s ostatními předměty (Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie), 

využívat technické normy, výpočetní a informační techniku. 

Komunikativní kompetence – žák dovede využívat informací při řešení úkolů. Při vysvětlování 

používá náčrty, grafy apod.  

Sociální kompetence – žák se učí přijímat a zodpovědně řešit zadané úkoly, nezaujatě zvažuje 

návrhy druhých, přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů.  

Samostatnost při řešení úkolů – při řešení dovede úkol identifikovat a analyzovat, stanoví 

různé varianty řešení, u kterých zvažuje výhody a nevýhody a volí optimální variantu. 

Využití  prostředků informačních a komunikačních technologií – umí vyhledat pro získání 

určitých informací odpovídající informační zdroj, získané informace dovede efektivně využít 

a názorně vizualizovat a prezentovat svoje závěry. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – žák uplatňuje znalosti o materiálech z hlediska úspor a 

ekologie, při řešení úkolů uplatňuje metody a technologické postupy šetrné k životnímu 

prostředí. 

Informační a komunikační technologie – žák využívá prvků moderních informačních a 

komunikačních technologií, efektivně je využívá v průběhu vzdělávání i při samostatném 

řešení praktických úkolů, učí se vyhledávat a třídit informace. 

Občan v demokratické společnosti – žák je veden k aktivitě během individuální i skupinové 

práce, k odpovědnosti při řešení úkolů, k diskusím a kritickému hodnocení své práce. 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k samostatnosti a k uvědomění si vlastní hodnoty na 

trhu práce a zároveň se učí určité míře sebekritiky. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- seznámí se s možnostmi využívání 

CAD systémů 

 

Úvod do problematiky CAD systémů 

 

-zná principy kreslení jednotlivých 

objektů, umí je editovat a modifikovat 

-zná principy práce v jednotlivých 

souřadných systémech 

-zná principy vizualizace dat 

-ovládá práci v hladinách 

-umí zpracovávat text 

-používá knihovny 

-umí nastavit kótovací styl a kótovat 

objekty 

-pracuje s bloky, atributy a externími 

referencemi 

-vytváří tiskové výstupy a přenosy dat 

mezi aplikacemi 

 

Zásady kreslení v systému AutoCAD   
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- vypracovává 2D konstrukční 

dokumentaci strojních součástí  

- kreslí výkresy součástí – zobrazuje tvar 

součástí, kótuje jejich délkové rozměry a 

úhly, stanovuje jejich dovolené úchylky, 

úchylky geometrického tvaru a vzájemné 

polohy jejich ploch a prvků 

- stanovuje a předepisuje jakost a úpravu 

povrchu součástí, jejich tepelné 

zpracování a další požadavky 

- využívá ke konstrukčním činnostem 

výpočetní techniku s programem 

AutoCAD 

 

Samostatná práce v 1. ročníku 

Žák: 

- stanovuje sled technologických operací 

výroby strojních součástí, částí 

konstrukcí, nástrojů, nářadí, výrobních 

pomůcek apod.; 

- stanovuje technologické postupy 

výroby jednoduchých svarků; 

- stanovuje technologické postupy 

montáže jednodušších strojních 

podskupin či skupin; 

- vypracovává popisy výrobních 

technologických operací obrábění, 

tváření, tepelného zpracování a 

povrchových úprav; 

- navrhuje pro jednotlivé technologické 

operace potřebná výrobní zařízení, 

nářadí, nástroje, měřidla, přípravky a 

další výrobní pomůcky; 

- stanovuje rozměry předvýrobků a 

polotovarů; 

- stanovuje technologické podmínky a 

parametry pro jednotlivé výrobní 

operace; 

- navrhuje způsoby kontroly jakosti 

výrobků, způsoby jejich funkčních 

zkoušek apod.; 

- využívá k činnostem technologa 

výpočetní techniku s příslušnými 

aplikačními programy. 

 

Práce v 3D systémech 

 

1. Inventor 

- popis prostředí a jeho nastavení 

- tvorba modelů pomocí náčrtů a modelování 

- editace modelů 

- tvorba sestav 

- práce se sestavami 

- modelování v sestavách, knihovny 

- export a import dat, tisk výkresu 

- prezentace, animace  

 

2. Mikroprog F, Mikroprog S 

- pracovní a programové možnosti 

- návrh strojů, nástrojů a řezných podmínek   

- frézování – příklad 

- soustružení –příklad 

- simulace obrábění, kontrola kolizí 

- návrh měřidel a kontrola návrhu a výrobku 
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Rozpis učiva 
 

Předmět : CAD SYSTÉMY 

Ročník:  1. - 2. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 1. ročník 2 týdně, 2. ročník 2 týdně 

Zpracovali: Ing. Iva Špalková, Ing. Zuzana Šedivá, Ing. Pavel Škrábek (2014) 

Učebnice: P. Fořt, J. Kletečka: AutoCAD 2000, Computer Press Praha 

M. Spielmann, J. Špaček: AutoCAD 2000-2005, CP Books, Brno  

Návod k programování Mikroprog F 

Návod k programování Mikroprog S 

P. Fořt, J. Kletečka: Autodesk Inventor, Computer Press Praha 
 

1.r. Tématický celek Počty hodin Období 

  1.  Úvod do problematiky CAD systémů (1hodina)  

Metodika práce ve 2D systému  

 

1 

září 

  2.  Zásady kreslení v systému AutoCAD  (60 hodin) 

Uživatelské prostředí AutoCADu 

Úsečka 

Souřadné systémy 

Kružnice 

Uchopovací módy 

Editační uzly, výběr objektů 

Ořezání, prodloužení objektů 

Test 

Zaoblení, zkosení hran, procvičování  

Paralelní kopírování (ekvidistanty) 

Polygon 

Tvorba pole objektů 

Test 

Obdélník 

ZOOM, šrafování 

Zrcadlení, otočení objektů, procvičování 

Křivka 

Kopírování,  posun, protažení objektů 

Test 

Elipsa 

Změna měřítka objektů 

Rozdělení objektů na daný počet úseků 

Rozdělení objektů podle délky úseku 

Rozložení objektů 

Test 

Práce v hladinách 

Zpracování textu 

Kótování 

Změna vlastností objektů 

Bloky  

Atributy 

Externí reference 

Tisk 

 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

5 

5 

5  

1 

3 

3 

3 

1 

 

září  

 

 

 

 

říjen 

 

 

 

 

listopad 

 

 

 

 

prosinec 

 

 

 

leden 

 

 

 

únor 

 

 

březen 

 

 

duben 

 

květen 
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  3.  Samostatná práce (4 hodiny) 4 červen 

2.r. Tématický celek Počty hodin Období 

  1. Opakování učiva z  1. ročníku (4 hodiny) 4 září 

  2. CNC frézování (6 hodin)                                           

- úvod do technologického programování 

- ovládací prvky programovací jednotky  

Heidenhain iTNC 530 

- základy NC programování 

- frézování - příklad 

6 říjen  

  3. CNC soustružení (6 hodin)                                                 

- úvod do technologického programování 

- ovládací prvky programovací jednotky  

Heidenhain MP 620 

- základy NC programování 

- soustružení - příklad 

6 listopad 

  4. Inventor CAD (24 hodin) září- prosinec 

- popis prostředí a jeho nastavení 

- tvorba a editace modelů 

- tvorba sestav, knihovny 

24 prosinec-únor 

  5. Inventor – výstupy (24 hodin)  leden-duben 

- výkresová dokumentace součásti a sestavy  

- tisk výkresu 

- prezentace, animace 

- export a import dat 

- základy pevnostní analýzy 

- základy CAD/CAM 

 24 březen-květen 

  7. Opakování (2 hodiny)  2 červen 
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6.21 ELEKTROTECHNIKA 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem vzdělávání v předmětu elektrotechnika je poskytnout žákům znalost základů 

elektrotechniky a to od proudového a elektrostatického pole přes magnetické pole a 

elektromagnetickou indukci po základní elektrické stroje a přístroje a elektronické součástky. 

Hlavním cílem předmětu je objasnit žákům základní jevy a principy v oblasti elektrotechniky, 

aby porozuměli chování a vlastnostem elektrotechnických součástek a obvodů, seznámit je se 

zařízeními silnoproudé elektrotechniky  a s jejich použitím v průmyslové praxi. Teoretické 

poznatky bude umět žák vysvětlit a využívat je při laboratorním cvičení a následně 

v praktickém životě. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo vyučovacího předmětu navazuje na znalosti a dovednosti, které žáci získali v předmětu 

fyzika. Učivo je členěno do celků, které v dané posloupnosti představují obsahově a logicky 

uspořádaný systém. Uvedený předmět rovněž přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu 

pochopení potřebných fyzikálních zákonů. 

Úvod do studia tvoří tématický celek stejnosměrný proud, kde se žák seznámí se základními 

veličinami proudového pole, naučí se řešit obvody stejnosměrného proudu a vypočítat příkon, 

výkon, účinnost a elektrickou práci elektrospotřebiče. Následuje tématický celek 

elektrostatické pole. Žáci si osvojí základní veličiny z uvedené oblasti a jsou schopni využít 

daných znalostí k výběru vhodného kondenzátoru. Tématický celek polovodiče poskytuje 

žákům vědomosti o elektronických součástkách, seznamuje žáky s jejich základními 

vlastnostmi a využitím. V kapitole magnetické pole a elektromagnetická indukce se žáci naučí 

určovat magnetickou sílu, velikost indukovaného napětí a pochopí princip elektrických strojů. 

V kapitole střídavý proud žáci řeší jednoduché obvody střídavého proudu a vytváří jejich 

fázorové diagramy. V kapitole elektrické stroje a přístroje se žák seznámí se zařízeními 

silnoproudé elektrotechniky. Zná rozdělení, popis konstrukce a schematické značení těchto 

zařízení a jejich použití v průmyslové praxi. V poslední kapitole se žáci seznámí 

s průmyslovými a domovními elektrickými rozvody a se zapojením spotřebičů do rozvodné 

sítě. Nedílnou součástí jsou laboratorní cvičení. Jejich náplní jsou základní zásady správného 

měření, zapojování jednodušších elektrických obvodů a měření základních elektrických 

veličin pomocí měřicích přístrojů. Žáci se seznamují s obsluhou a s ovládáním měřicích 

přístrojů a zdrojů, vyhodnocují naměřené výsledky a umějí je zpracovat na PC do technické 

zprávy včetně tabulek, grafů a výpočtů.  

 

Metody a formy výuky 

V daném předmětu jsou používány běžné výukové metody (výklad, práce s odbornou 

literaturou, s katalogy elektronických součástek, práce s elektronickými informacemi apod.). 

Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační a simulační ukázky prostřednictvím 
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výpočetní techniky a také odborná exkurze. Důraz je kladen na samostatnou práci žáků při 

měření pod odborným vedením vyučujícího, která může být i týmová (příprava na laboratorní 

cvičení, zpracování výsledků měření a vytvoření technické dokumentace). Výuka je 

podpořena využíváním hardwarového a softwarového vybavení školy pro zvýšení 

atraktivnosti a přehlednosti učiva. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Ověřování znalostí se provádí ústním i písemným zkoušením nebo formou samostatné 

tematicky zaměřené práce. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení 

zadaných úkolů. Součástí hodnocení žáků je také hodnocení výsledků z praktických cvičení – 

zpracování protokolů o laboratorních měřeních (přesnost měření,odbornost, přehlednost, 

pečlivost). Hodnocení má motivační charakter, žáci jsou vedeni tak, aby cítili potřebu 

vzdělávat se s ohledem na využitelnost získaných znalostí a dovedností v dalším studiu i 

v praktickém životě. Kriteria hodnocení vychází z klasifikačního řádu školy. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence – žák formuluje myšlenky srozumitelně a správně i v písemné 

podobě, zpracovává texty, informace z médií (odborné časopisy, internet). Řeší formálně 

správně elektrotechnické úlohy (obecné řešení, číselné řešení, zápis jednotek). Aplikují se 

matematické postupy – řeší se vztahy mezi fyzikálními veličinami, pracuje se s grafy, 

tabulkami, diagramy a provádějí se převody jednotek. 

Personální kompetence – žák přijímá hodnocení svých výsledků. 

Sociální kompetence – žák pracuje ve skupině na řešení zadaného úkolu, navrhuje postup 

řešení, zvažuje návrhy ostatních ve skupině.  

Samostatnost při řešení úkolů – žáci vypracovávají zprávy z exkurzí na daná téma, referáty a 

prezentace. Získají dovednost analyzovat zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení 

úkolu a navrhnout řešení (pomůcky, literaturu, metody, techniky). 

Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – využívá se internet 

(informační a vzdělávací servery) při samostatné práci (prezentační programy, textové a 

tabulkové editory). 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu a úspory energie, na 

technologické metody šetrné k životnímu prostředí, učí se uplatňovat nejen kritérium 

ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické, uvědomuje si problematiku odpadů – 

vznik, druhy, zneškodňování, způsoby minimalizace jejich vzniku. 

Informační a komunikační technologie – žák využívá počítačového modelování při popisu 

jevů, učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a rozhodování při plnění úkolů. 

Občan v demokratické společnosti 

Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností a 

dovedností měl vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti. 

Člověk a svět práce 

Žák efektivně využívá nabyté informace na trhu práce, naučí se určité míře sebekritiky a umí 

posoudit a vhodně nabídnout své schopnosti za odpovídající odměnu. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

− užívá základní pojmy elektrotechniky  

 

1 Základní pojmy 

− objasní vztahy obvodových veličin 

− vypočítá odpor vodiče na základě jeho tvaru 

a rezistivity 

− řeší úlohy s elektrickými obvody pomocí 

Ohmova zákona 

− znázorní graficky schéma zapojení 

elektrického obvodu za použití schématických 

značek prvků a orientuje se v nich 

− vypočítá příkon, výkon, účinnost a 

elektrickou práci elektrospotřebiče 

− vypočítá celkový odpor spojených rezistorů 

− rozumí využití rezistorů v praxi 

− aplikuje první a druhý Kirchhoffův zákon a 

další metody řešení lineárních obvodů 

2 Stejnosměrný proud 

 

Elektrický obvod a jeho části 

 

Ohmův zákon 

 

Elektrický odpor a vodivost 

 

Elektrická práce a elektrický výkon 

 

Kirchhoffovy zákony 

− objasní vztahy veličin elektrostatického 

pole 

− znázorní elektrické pole siločárovým 

modelem  

− vysvětlí princip kondenzátoru 

− vypočte přibližnou hodnotu kapacity 

kondenzátoru s pomocí tabulek  

− objasní elektrickou pevnost dielektrika 

3 Elektrostatické pole 

 

Kondenzátor, kapacita, druhy, spojování 

 

Elektrická pevnost dielektrika 

 

 

− vysvětlí princip vodivosti polovodiče 

typu P a N 

− vyjmenuje základní polovodičové součástky 

(dioda, tranzistor, tyristor) 

− popíše jejich činnost v elektrickém obvodu 

− zakreslí jejich V-A charakteristiky 

− ovládá použití polovodičů (součástek) 

v praxi 

4 Polovodiče 

 

Přechod PN, vlastní a nevlastní polovodiče. 

 

Polovodičové součástky 

− vysvětlí princip chemických zdrojů napětí 

− objasní rozdělení chemických zdrojů a 

jejich charakteristiku 

− objasní princip elektrolýzy 

− popíše využití elektrolýzy v praxi 

5 Základy elektrochemie 

 

Chemické zdroje napětí  

 

Elektrolýza a její využití 

− objasní vztahy veličin magnetického pole 

− určí silové účinky magnetického pole 

− zná princip elektromagnetické indukce a její 

význam 

− vysvětlí pojmy vlastní indukčnost, 

vzájemná indukčnost 

− rozeznává feromagnetické látky (křivka 

prvotní magnetizace, hysterezní křivka) 

 − ovládá analogii mezi veličinami 

6 Magnetismus a elektromagnetismus 

 

Pohyb vodiče v magnetickém poli  

 

Elektromagnetická indukce  

 

Řešení magnetických obvodů 
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magnetického a proudového pole 

− řeší jednoduché magnetické obvody 

s ohledem na vliv vzduchové mezery 

− vyjádří rovnicí okamžitou hodnotu 

střídavého napětí a proudu v obvodu  

− řeší jednoduché elektrické obvody se 

základními prvky (zdroj, rezistor, cívka a 

kondenzátor) v oblasti střídavého proudu 

− sestrojí fázorové diagramy 

− vypočítá impedanci obvodu s RLC prvky 

− určí výkon střídavého proudu 

− ovládá základní zapojení trojfázové 

soustavy 

7 Střídavý proud 

 

Vznik sinusového napětí a proudu 

 

Jednoduché obvody střídavého proudu 

 

Fázorové diagramy 

− vysvětlí základní princip transformátoru 

− ovládá rozdělení a použití transformátorů 

v průmyslové praxi  

− vysvětlí činnost točivých strojů (generátory 

a elektromotory)  

− popíše konstrukci jednotlivých strojů 

− ovládá rozdělení a použití jednotlivých 

strojů v průmyslové praxi  

− rozumí rozdělení spínacích přístrojů podle 

funkce 

− vysvětlí princip a použití spínače, relé, 

stykače, jističe (druhy) v elektrických 

instalacích 

− ovládá základní principy jističů, použití 

v elektrické instalaci strojů, elektrické 

instalaci domácností 

 8 Elektrické stroje a přístroje 

 

Transformátory  

 

Stejnosměrné stroje 

 

Synchronní stroje 

 

Asynchronní stroje 

 

Elektrické spínací přístroje 

− popíše energetickou soustavu 

− ovládá základní zapojení trojfázové 

soustavy 

− popíše průmyslové a domovní rozvody 

− popíše zapojení spotřebičů do rozvodné sítě 

 9 Výroba, rozvod a využití elektrické energie 

Energetická soustava 

Elektrické rozvody 

 

Elektrotechnika – cvičení: 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

− ovládá všeobecné normy a místní 

bezpečnostní předpisy 

− ovládá zásady bezpečné práce na 

elektrických zařízeních 

− dodržuje bezpečnostní pravidla při práci 

v laboratoři 

− poskytne první pomoc při úrazu 

elektrickým proudem 

− aplikuje zásady tvorby protokolu o měření 

1 Bezpečnost a organizace práce v laboratoři 

 

 

 

Zásady pro zpracování protokolu o měření 

  



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Učební osnovy: Elektrotechnika 

 

160 

 

− rozliší příčiny chyb měření, umí je početně 

stanovit 

− ovládá správné způsoby zapojení voltmetru 

do měřeného obvodu 

− je schopen navrhnout a vypočítat hodnoty 

odporu pro změnu rozsahu voltmetru  

− je schopen zpracovat naměřené hodnoty a 

vytvořit technickou zprávu na PC 

2 Cejchování V-metru 

− ovládá správné způsoby zapojení 

ampérmetru do měřeného obvodu 

− je schopen navrhnout a vypočítat hodnoty 

odporu pro změnu rozsahu ampérmetru  

− zpracuje naměřené hodnoty a vytvoří 

technickou zprávu na PC 

3 Měření elektrického proudu 

− zvolí vhodnou měřicí metodu pro měření 

odporů dle měřeného objektu 

− realizuje zapojení obvodů pro měření 

odporů 

− je schopen určit velikost odporu rezistoru na 

základě barevného označení 

− zná využití rezistorů v praxi 

4 Měření elektrického odporu 

− ovládá metody měření výkonu v obvodu 

stejnosměrného proudu  

−ovládá zásady správného zapojování 

wattmetru, voltmetru a ampérmetru do 

měřených obvodů  

− eliminuje vliv spotřeby přístrojů  

5 Měření výkonu ss. proudu 

− ovládá metody měření činného, jalového a 

zdánlivého výkonu  

6 Měření výkonu střídavého proudu 

− ovládá základní metody měření kapacity 

− rozumí teorii můstkových měření 

− umí určit vliv parametrů, které ovlivňují 

velikost kapacity kondenzátoru 

7 Měření kapacity 

− ovládá základní metody měření vlastní a 

vzájemné indukčnosti 

− rozumí teorii můstkových měření 

8 Měření indukčnosti 

− ověří jednosměrnou vodivost diody 

− změří a graficky znázorní V-A 

charakteristiku 

− ověří pomocí osciloskopu usměrňující 

schopnost diody a Graetzova můstku 

9 Měření polovodičové diody 

− ověří tranzistorový jev v zapojení SE 

− určí z naměřených hodnot proudový 

zesilovací činitel 

− změří a graficky znázorní V-A 

charakteristiku 

10 Měření tranzistoru 



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Učební osnovy: Elektrotechnika 

 

161 

 

− ověří funkci řídicí elektrody  

− změří a graficky znázorní V-A 

charakteristiku 

− zapojí tyristorový regulátor výkonu 

11 Aplikace tyristoru 

− ovládá základní metody pro měření 

transformátoru 

− je schopen samostatně změřit jednofázový 

transformátor naprázdno a nakrátko a změřit 

ohmický a izolační odpor a určit převod 

transformátoru a zpracovat údaje do technické 

zprávy 

12 Měření jednofázového transformátoru 

− je schopen změřit odpor vinutí, izolaci 

vinutí, otáčky, výkon a vypočítat účiník 

jednofázového asynchronního motoru 

13 Měření asynchronního motoru 

 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  ELEKTROTECHNIKA 

Ročník:  3. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 3 týdně (teorie 1 týdně + cvičení 2 týdně) 

Zpracovala: Ing. Eva Horáčková 

Učebnice: Blahovec, A.: Elektrotechnika I ISBN 80-85427-72-9 

                          Elektrotechnika II ISBN 80-86073-19-X 
 

Elektrotechnika – teorie: 

3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

1. Základní pojmy  1 září 

2. Stejnosměrný proud  

Elektrický obvod a jeho části. Ohmův zákon. 

Elektrický odpor a vodivost.  

Elektrická práce a elektrický výkon. Kirchhoffovy zákony. 

6 

 

září - říjen 

 

 

 

3. Elektrostatické pole  

Kondenzátor, kapacita, druhy, spojování. 

Elektrická pevnost dielektrika. 

2 

 

listopad 

4. Polovodiče  

Přechod PN. Vlastní a nevlastní polovodiče. 

Polovodičové součástky. 

4 

 

listopad - 

prosinec 

5. Základy elektrochemie  

Chemické zdroje napětí. 

Elektrolýza a její využití. 

2 

 

leden 

6. Magnetismus a elektromagnetismus  

Pohyb vodiče v magnetickém poli. Elektromagnetická 

indukce. 

Řešení magnetických obvodů. 

3 

 

leden - únor 
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7. Střídavý proud  

Vznik sinusového napětí a proudu. 

Jednoduché obvody střídavého proudu. Fázorové  

diagramy. 

4 

 

únor - březen 

 

 

8. Elektrické stroje a přístroje  

Transformátory. 

Stejnosměrné stroje. 

Synchronní stroje. 

Asynchronní stroje. 

Elektrické spínací přístroje. 

8 

 

duben - květen 

 

 

 

9. Výroba, rozvod a využití elektrické energie  

Energetická soustava. 

Elektrické rozvody. 

3 

 

květen - červen 

 

Elektrotechnika – cvičení: 

3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

1. Bezpečnost a organizace práce v laboratoři 

Zásady pro zpracování protokolu o měření 

2 září 

2. Cejchování V-metru 4 září 

3. Měření elektrického proudu 4 říjen 

4. Měření elektrického odporu 4 říjen 

5. Využití rezistorů v praxi 6 listopad 

6. Měření výkonu  6 listopad-

prosinec 

7. Měření kapacity 4 leden 

8. Měření indukčnosti 4 leden 

9. Měření polovodičové diody 10 únor-březen 

10. Měření tranzistoru 10 březen-

duben 

11. Aplikace tyristoru 4 duben 

12. Měření jednofázového transformátoru 6 květen 

13. Měření asynchronního motoru 2 červen 
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6.22 AUTOMATIZACE 

Kód a název oboru vzdělání:   23 – 41 – M/01 Strojírenství  

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Výuka automatizace má na střední odborné škole strojírenského zaměření následující funkce: 

- seznámení s náplní a problematikou oboru, možnostmi a reálnými cíli při užití 

automatizace v praxi 

- seznamuje žáky se základními oblastmi automatizace a jejich vzájemnými vazbami 

- umožňuje pochopit souvislosti s ostatními všeobecnými a odbornými předměty i 

souvislosti s přírodními ději technického i netechnického charakteru 

- napomáhá k rozvoji technického abstraktního a logického myšlení 

- učí žáky syntéze poznatků z ostatních předmětů i okolního prostředí 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- využívat dosud nabytých znalostí z jiných předmětů (všeobecných i odborných) i 

z praktického života 

- porovnat příbuznost technických dějů s běžnými přírodními jevy 

- popsat technicky správně dané jevy a srozumitelně o nich komunikovat 

- rámcově posoudit prospěšnost užití automatizace i její nepříznivé dopady 

- navrhnout řešení jednoduchého problému z oblasti automatizace (ovládání, logika, 

regulace) 

- řešit technické logické problémy a diskutovat o nich 

V afektivní oblasti směřuje vzdělávání k tomu, aby žáci získali: 

- reálný pohled na možnosti, prospěšnost a důsledky automatizace 

- motivaci k zájmu o účelné uplatnění automatizace i v netechnických oblastech 

- vztah k samozřejmému respektování požadavků na úspory energie a ochranu životního 

prostředí 

 

Charakteristika učiva 

Učivo předmětu obsahuje tyto okruhy: 

- informace o automatizaci, jejích možnostech a důsledcích, souvislosti s přírodními, 

společenskými a technickými procesy 

- základy logiky: Booleova algebra, logické funkce a jejich vyjadřování, stanovení 

logické funkce pro řešení daného problému, základní kombinační a sekvenční obvody 

- realizace obvodů pneumaticky, elektricky, elektronicky, programovatelným 

automatem 

- složení regulačního okruhu, činnost jeho částí, zpětná vazba, průběh a vyhodnocení 

jednoduchého regulačního procesu 
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Metody a formy výuky 

Při výkladu a objasňování učiva používá učitel názorné pomůcky, podle možností i prostředky 

ICT. Důležité je procvičování učiva, prohlubování témat, časté opakování a zařazování úloh 

vztahujících se k odborným předmětům a k praxi. 

Přístup pedagoga i obsah učiva je volen tak, aby bylo v maximální míře využito poznatků 

z jiných předmětů, znalosti známých technických řešení i zkušeností žáků z běžného života.  

Učí se souběžně 2 části tříd ve dvou specializovaných odborných učebnách a tyto skupiny 

žáků se v pololetí prostřídají, tzn. od pololetí pokračují v jiné učebně a s jiným učitelem. 

Výuka probíhá následujícím způsobem: 

- výklad jednotlivých celků učiva, vysvětlení způsobů řešení problematiky a použití 

znalostí 

- zadání praktických laboratorních úloh na téma příslušného celku a procvičení 

problematiky při řešení úkolu 

- sestavení řešení úloh z určených prvků a ověření správné funkce 

V praktických úlohách se žáci: 

- seznámí se širšími souvislostmi zadání 

- naučí sestavit konkrétní zadání z obecných požadavků 

- pokusí navrhnout různé možnosti řešení úkolu (skupinová práce žáků, diskuse, brain-

storming, obhajoba) a vyberou nejvýhodnější řešení 

- vyřeší danou úlohu na základě poznatků z teoretické části předmětu, ostatních 

předmětů i vlastních zkušeností a znalostí 

- sestaví řešení úlohy na laboratorním zařízení a ověří jeho funkci 

- zhodnotí a posoudí navržené řešení, případně navrhnou jiné výhodnější 

 

Způsob hodnocení žáků 

Probíhá ověřování znalostí ústním i písemným zkoušením, žákům se zadávají samostatné 

práce – zohledňuje se grafická úprava a aktivní přístup k vyučování. Zařazují se tématické 

písemné práce a pololetní celohodinové písemné práce. 

Hodnocení se řídí klasifikačním řádem, který je součásti školního řádu. Písemné testy prověří 

stupeň osvojení znalostí, schopnost aplikace poznatků z jiných předmětů a schopnost užití 

znalostí k vyřešení konkrétních úkolů. Ústní zkoušení ověří navíc soustavnost přípravy a 

částečně i schopnost sestavení obvodu ze zadaných prvků.  

Kriteria hodnocení: 

- znalost teorie a problematiky praktických úloh – písemné a ústní zkoušení 

- znalosti a dodržování bezpečnostních předpisů pro práci v laboratoři 

- návrh prvků pro realizaci zadaného obvodu 

- stanovení logické funkce a sestavení schématu obvodu dle zadaných požadavků 

- obsahová a grafická úroveň zpracování protokolů 

- aktivní přístup při realizaci praktických úloh 

- využití znalostí z ostatních technických předmětů 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Studenti: 

- pochopí význam automatizace pro technický i všeobecný pokrok s ohledem na 

snižování energetické náročnosti a respektování požadavků na zachování zdravého 

životního prostředí 

- znají účel a principy činnosti prvků automatizační techniky a možnosti jejich využití 

- poznají základní způsoby řešení logických úloh a realizace jednoduchých ovládacích 

obvodů 
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- znají principy činnosti základních pneumatických, elektrických a elektronických 

obvodů a umějí navrhnout jejich využití v praxi 

- navrhují schémata jednoduchých řídících obvodů 

- jsou schopni číst schémata automatizačních obvodů a pochopit jejich funkci 

- pochopí souvislosti s ostatními vyučovacími předměty (matematika, fyzika, 

elektrotechnika, mechanika, stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, 

ekonomika) a naučí se je využít 

- naučí se práci v týmu při řešení i realizaci konkrétních úloh včetně tvůrčí komunikace 

a prospěšné kritiky 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu a úspory energie, na 

technologické metody a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí.  

Informační a komunikační technologie – Žák efektivně využívá prvků moderních 

informačních a komunikačních technologií v průběhu vzdělávání a při samostatném řešení 

úkolů. Učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a rozhodování při plnění úkolů. 

Občan v demokratické společnosti – Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených 

výsledků a získaných schopností získal vhodnou míru sebevědomí a sebeodpovědnosti, aby se 

naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů. 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

− vysvětlí systémový přístup k automatizaci 

− zná důvody pro zavádění automatizace 

Systémové pojetí automatizace 

− popíše jednotlivé typy řízení 

− vysvětlí přínos použití programovatelných 

prvků v automatizaci 

− zná důležité parametry programovatelných 

prvků 

− popíše způsob tvorby uživatelského 

programu 

Ovládací technika  

Spojité ovládání 

Nespojité ovládání 

Programovatelné prvky 

− zná základní pojmy logického řízení 

− užívá základní zákony Booleovy algebry 

− užívá symboliku značení 

− zapíše základní součtový a součinový tvar 

logické funkce 

− vysvětlí úplný systém logických funkcí 

(NON + OR, NON + AND, NAND, NOR) a 

aplikuje jej při realizaci minimalizované 

logické funkce 

− zapíše řádkové schéma základních logických 

funkcí 

− minimalizuje sestavenou logickou funkci  

pomocí Karnaughovy mapy 

Ovládací technika a logické řízení 

Elektronické logické členy 

Základní pojmy 

Logické operátory 

Realizace pomocí kontaktů 

Booleova algebra 

Minimalizace logických funkcí  

Karnaughovy mapy 

− provádí rozbor zadané úlohy ovládání 

− na základě zminimalizované funkce navrhuje 

schéma zapojení pro řešenou úlohu a odzkouší 

Logické obvody 

Kombinační logické obvody 
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jeho funkčnost na panelu logických funkcí 

− popíše základní vlastnosti důležitých 

klopných obvodů a pomocí pravdivostní 

tabulky vysvětlí chování obvodu 

− zná symbolické značení sekvenčních obvodů 

a jejich využití v praxi 

− při řešení praktického úkolu sestaví 

pravdivostní tabulku a navrhne sekvenční 

logický obvod, který realizuje a odzkouší jeho 

funkčnost 

− zná základní zapojení čítačů a registrů a 

jejich praktické využití 

Sekvenční logické obvody  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítače 

Registry 

− porozumí fyzikálním principům a typickým 

konstrukčním řešením jednotlivých typů 

snímačů 

− vysvětlí fyzikální princip a konstrukční řešení 

snímačů 

− aplikuje pro dané využití vhodný snímač 

Přístroje pro měření fyzikálních veličin 

Snímače kinematických veličin 

Snímače síly, tlaku 

Snímače průtoku tekutin 

Snímače hladiny 

Snímače teploty 

− porozumí principům regulace 

− zná složení a rozdělení regulátorů 

− zná impulsní, přechodovou a frekvenční 

funkci a charakteristiku 

− vysvětlí, kdy je regulace stabilní 

Regulační technika 

Základní pojmy 

Vlastnosti členů regulačních obvodů 

Rozdělení regulátorů 

Funkce a charakteristiky 

Stabilita regulace 

− nakreslí blokové schéma aut. systémů 

− orientuje se v základních prvcích 

pneumatických schémat 

Blokové schéma aut. systémů 

Pneumatické systémy 
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Rozpis učiva 
 

Předmět :  AUTOMATIZACE 

Ročník:  4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 2 týdně  

Zpracovali: Ing. Eva Horáčková, Bc. David Marek (srpen 2013)  

Učebnice: Voráček R. a kol.: Automatizace a automatizační technika, 

ISBN 80-251-3628 –7 

Lstibůrek F.: Příklady z automatizační techniky, SNTL Praha 1988 
 

4.r. Tématický celek Počty hodin Období 

  1. Elektrické řídicí systémy  

Ovládání, regulace, řízení, relé, stykač 

2 

 

září  /  od 15.ledna 

  2. Automatická regulace 

Princip regulace 

Obecné schéma regulačního obvodu 

Složení regulátoru (přístroje pro měření fyz. veličin) 

Regulátory (druhy regulace, rozdělení regulátorů) 

Impulsní, přechodová, frekvenční funkce a char. 

Stabilita regulace 

14 

 

 

říjen      /        únor 

 

listopad /     březen 

 

prosinec /     duben 

 

  3. Automatizační systémy 

Bloková schémata aut. systémů  

a řešení jejich výsledného přenosu 

Elektronické automatizační systémy - PLC Siemens 

Pneumatické ovládání 

13 

 

 

do 15.ledna /květen 

  

 

  4. Bezpečnost a organizace práce v laboratoři 1 od 15.ledna /    září 

  5. Elektronické řídicí systémy 

Základy logického řízení 

Základní pojmy 

Binární soustava 

Logické operátory 

Realizace pomocí kontaktů 

Booleova algebra 

Minimalizace logických funkcí  

Karnaughovy mapy 

9 

 

 

únor           /     září 

 

 

 

 

 

 

únor        /       říjen 

  6. Logické obvody 

Počítačové zpracování protokolů 

Panel logických funkcí  

Kombinační logické obvody 

Sekvenční logické obvody  

Čítače 

Registry 

19 březen        /    říjen 

 

 

duben        /    říjen 

duben    /   listopad 

květen   /   prosinec 

květen/do 15.ledna 
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6.23 PRAXE 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je přispívat k formování všestranně rozvinutého člověka a zejména připravit 

jej na výkon činností spojených s obory, které jsou součástí strojírenství. Vychovávat 

přemýšlivého člověka, který umí spojit teorii s praxí a používat získané poznatky a 

dovednosti v další odborné činnosti i v osobním životě. Upevnit u něho pozitivní vztah 

k manuelní práci, posilovat jeho důvěru ve vlastní schopnosti a také ho vést k vytrvalosti a 

přesnosti. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo připravuje žáky k získání základních praktických dovedností v různých oblastech 

strojírenské výroby. Zaměřuje se na efektivní volbu pracovních postupů, k získávání poznatků 

o nástrojích, strojích i měřidlech používaných ve strojírenské výrobě. Nedílnou součástí učiva 

je teoretická znalost různých odborných pojmů a názvů. Praxe je nenahraditelnou součástí 

každé odborné výuky. Pomáhá lépe chápat získané poznatky a uplatňovat je v dalších 

předmětech.  

 

Metody a formy výuky 

Výuka žáků probíhá souběžně ve skupinách na specializovaných pracovištích s příslušným 

vyučujícím, během školního roku se postupně realizuje cyklická záměna obsazení pracovišť 

žáky. Třídy 1. a 3. ročníku jsou dělené na 2 skuliny, třídy 2. ročníku na 3 skupiny. Při 

odborných instruktážích se využívá názorných výukových pomůcek jako jsou různá měřidla, 

nástroje, modely a další zařízení daného pracoviště. Při výuce se klade největší důraz na 

získávání vhodných pracovních návyků a dodržování pracovních postupů. Důležité je 

procvičování učiva a tím prohlubování vědomostí a praktických dovedností. Jsou zařazovány 

úlohy vztahující se k odborným předmětům.  

Od šk. roku 2015-2016 byla po pořízení dalších CNC obráběcích strojů rozšířena výuka jejich 

obsluhy a v té souvislosti bylo změněno pořadí učebních celků v rámci ročníků i mezi 

ročníky, počínaje ročníkem druhým. Starší žáci však probírají učivo podle jen částečně 

upravených původních plánů, aby se zabránilo duplicitám či vypuštění tématu. V budoucích 

letech se dokonce učivo ještě prohloubí díky dalšímu technickému dovybavení pracovišť. 

Přehlednost mají zajistit označení školních roků v rozpisech učiva. Žáci prvních ročníků se 

nově během dvou týdnů v červnu seznámí se všemi pracovišti školních dílen včetně CNC lab. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení spočívá v ověřování znalostí častým opakováním a přezkušováním teoretických 

znalostí jednotlivých témat a zejména v hodnocení kvality praktických činností, správnosti 

volby pracovních postupů a v samostatnosti prováděné práce. Hodnocení lze rozdělit na 

průběžné a souborné.  



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Učební osnovy: Praxe 

 

169 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Přínosem je vytvoření kladného vztahu žáka k práci, ovlivnění jeho charakterových vlastností, 

zvláště vytrvalosti, ukázněnosti, přesnosti, iniciativního přístupu k plnění úkolů i 

k odpovědnosti. Žák dostává základ pro další možné rozvíjení svých dovedností. Ty pak může 

využít a uplatnit v dalších oblastech svého odborného růstu. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – při praktických činnostech se žák setkává s různými 

konstrukčními materiály a surovinami i chemickými látkami, které se po využití musí 

likvidovat. Je dbáno na to, aby likvidace probíhala v souladu s platnými předpisy.  

Informační a komunikační technologie – jejich využívání spočívá v uplatnění CNC řízených 

strojů počínaje konstruováním výrobku přes tvorbu řídících programů pro stroje.  

Občan v demokratické společnosti – důslednost a objektivita pedagoga má vést žáky ke 

kamarádství a čestnosti, snahou je budovat soudržnost, kolegialitu a vzájemnou pomoc 

v rámci žákovského kolektivu. 

Člověk a svět práce – v rámci předmětu je diskutována a řešena problematika uplatnění 

mladých lidí na trhu práce a také řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů. 

Uvádí se míra a struktura zaměstnanosti i problematika nezaměstnaných spojená s migrací 

pracovních sil, která se částečně odvíjí od výše kvalifikace. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- vysvětlí základní úkoly a povinnosti 

organizace při zajišťování BOZP, 

- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci a požární 

prevence, 

- uvede základní bezpečnostní požadavky při 

práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbá 

na jejich dodržování, 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy; 

- uvede příklady bezpečnostních rizik, 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci; 

- poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti; 

- uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního úrazu; 

 

-přesně změří součásti posuvnými měřidly a 

měřidly s mikrometrickým šroubem; 

- orýsuje plochu obrobku podle výkresu; 

- provede rozdělení materiálu ruční pilou na 

kov a ručními nůžkami; 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruční zpracování kovů 
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- piluje rovinné plochy a jednoduché tvarové 

plochy; 

- vrtá a řeže závity závitníkem a závitovou 

čelistí 

- ohýbá plech ve svěráku, na ohýbačce a 

rovná jej na desce; 

  

- pozná základní nástroje pro opracování 

dřeva; 

- zhotoví jednoduchý spoj dřeva pomocí ruční 

pily, dláta a rašple; 

 

- dodržuje pravidla bezpečnosti práce při 

svařování; 

- umí popsat základní způsoby svařování 

kovů; 

- plamenovým svařováním provede lemový 

svar; 

- elektrickým obloukem zhotoví plošný návar; 

  

- dodržuje pravidla bezpečnosti práce při 

ručním kování; 

- pozná základní nářadí pro ruční kování; 

- umí ohřát materiál na kovací teplotu a 

zhotovit jednoduchý výkovek; 

  

- stanovuje postupy jednoduché montáže;  

- určuje potřebné montážní nářadí; 

- provede slícování tvarové plochy u plechové 

součásti; 

- zhotoví šroubový a kolíkový spoj; 

  

- chápe a dodržuje pravidla bezpečnosti práce 

při frézování a obrážení; 

- rozliší základní frézovací nástroje a vysvětlí 

účel jejich použití; 

- rozliší a popíše jednotlivé druhy frézek; 

- stanoví řezné podmínky podle druhu práce, 

nástroje a obrobku; 

- upne vhodným způsobem nástroj; 

- správným způsobem upne obrobek do 

svěráku nebo na stůl; 

- frézuje rovinné plochy a pravoúhlé spojené 

plochy na požadované rozměry podle 

výkresu; 

 

-chápe a dodržuje pravidla bezpečnosti práce 

při soustružení; 

- rozliší základní soustružnické nástroje a 

 

 

 

 

 

 

 

Ruční zpracování dřeva a plastů 

 

 

 

 

Svařování 

 

 

 

 

 

 

 

Kování 

 

 

 

 

 

Provozuschopnost strojního zařízení  - montáž 

 

 

 

 

 

Frézování  a obrážení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soustružení 

 

 



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Učební osnovy: Praxe 

 

171 

vysvětlí smysl jejich použití; 

- rozliší a popíše jednotlivé druhy soustruhů; 

- stanoví řezné podmínky podle druhu práce, 

nástroje a obrobku; 

- upne vhodným způsobem nástroj a seřídí jej 

do osy rotace; 

- správný způsobem upne obrobek; 

- soustruží čelní a válcové plochy podle 

výkresu na požadovaný rozměr; 

 

- chápe a dodržuje pravidla bezpečnosti práce; 

- umí naostřit rýsovací jehlu, sekáč 

soustružnický nůž; 

- zná základní pravidla pro obsluhu strojních 

brusek; 

 

- dodržuje pravidla bezpečnosti práce na CNC 

stroji; 

- obsluhuje řídící systém frézovacího stroje; 

- ovládá základní přípravné práce a činnost 

související se řízením CNC stroje; 

- vytvoří a odzkouší jednoduchý 

technologický program; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostření nástrojů, strojní broušení 

 

 

 

 

 

Programování a obsluha CNC stroje 

 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět:  PRAXE 

Ročník:  1. - 3. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 1. ročník 3 týdně, 2. ročník 3 týdně, 3. ročník 3 týdně  

Zpracovali:  Jaroslav Jenšík, Jiří Svobodný,  

Michal Permedla (2014), Ing. Pavel Škrábek (2014), Miroslav Vrzala (2015) 

Učebnice: Dílenské tabulky, Strojnické tabulky, katalogy výrobců nástrojů, 

         HEIDENHAIN – příručka, průvodce, návody k obsluze a programování, 

popisný dialog, DIN/ISO 

 

1.r. Tématický celek 
Počty 

hodin 
Období 

   

1. 

 

 

 

 

 

  2. 

 

 

 

Bezpečnost  a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, 

požární prevence 

- pracovněprávní problematika BOZP. Zásady bezpečnosti 

práce v podmínkách organizace a na pracovišti. Bezpečnost 

technických zařízení 

 

Ruční zpracování kovů        

- seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce, měření – 

měřidla délkových rozměrů, úhlů, tvaru a rovinnosti plochy  

        

          3 

 

 

 

 

 

        36 

 

 

    

září 

 

 

 

 

 

září - 

listopad 
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  3. 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- orýsování – plošné a prostorové  

- dělení materiálu – řezáním, stříháním a sekáním  

- pilování – rov. Plochy a úhlování, ojehlení materiálu 

- vrtání, zahlubování,vystružování, ojehlování, 

- ruční řezání závitu, určení druhu závitu 

- rovnání, ohýbání 

 

Ruční zpracování dřeva a plastů            
- seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce, druhy dřev a 

jejich využití, opracování dřeva řezáním, 

hoblováním,vrtáním,dlabáním 

- spojování dřeva, povrchové úpravy 

- druhy plastů a jejich využití ve strojírenství 

- práce s plasty – dělení, tvarování, svařování (ukázka) 

 

Základy třískového obrábění – teoretická část       

- druhy měřidel, měření délkových rozměrů, úhlů a rovinnosti 

plochy 

- frézování – druhy frézek, konzolová frézka, řezné pohyby, 

bezpečnost práce 

- soustružení – druhy soustruhů, univerzální hrot. Soustruh, 

revolverový soustruh, řezné pohyby, bezpečnost práce 

- nástroje pro soustružení a frézování – druhy,upínání, 

geometrie ostří, řezné podmínky 

- upínání obrobků při soustružení a frézování 

- speciální pomůcky pro frézování (dělící přístroj,otočný stůl), 

drážkovací a nástrojařská frézka 

- speciální pomůcky pro soustružení (lícní deska, luneta) 

- obrážení a hoblování – účel a využití, stroje, nástroje 

(geometrie břitu, upínání), upínání obrobků, bezpečnost práce  

- vrtání – druhy vrtaček, druhy a upínání nástrojů, geometrie 

ostří šroubového vrtáku, upínání obrobků, bezpečnost práce  

- broušení – účel, způsoby, druhy strojních brusek, nástroje, 

bezpečnost práce  

- ruční mechanizované prostředky (ruční el. Vrtačky, brusky, 

přímočaré pily, nůžky), bezpečnost práce  

 

Základy třískového obrábění – praktická část frézování a 

obrážení        
- seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce 

- měřidla – posuvná měřidla, mikrometry, poměrná měřidla  

- konzolové frézky – druhy, části, obsluha, sousledné a 

nesousledné frézování,upínání obrobků 

- nástroje pro frézování – druhy fréz, geometrie ostří, upínání, 

řezné podmínky, (frézování rovinné plochy) 

- drážkovací a nástrojařská frézka – seznámení s obsluhou 

(frézování rovinné plochy) 

- speciální pomůcky pro frézování – dělící přístroj a otočný 

stůl ukázka použití 

 

 

 

 

 

 

 

          9 

 

 

 

 

 

 

 

        16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinec-

leden 

 

 

 

 

 

 

únor - 

červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

únor - 

červen 
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 6.  

- obrážení – vodorovná a svislá obrážečka – princip činnosti, 

upínání nástrojů a obrobků, seznámení s obsluhou  

 

 Základy třískového obrábění – praktická část soustružení   

- seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce,  

- měřidla – posuvná měřidla, mikrometry, poměrná měřidla 

- univerzální hrotový soustruh – části, obsluha, upínání 

nástrojů a obrobků (soustružení čel)  

- soustružnické nože – druhy, geometrie ostří, nastavení, řezné 

podmínky (soustružení průměru ručním posuvem) 

- revolverový soustruh – odlišnosti od univerzálního 

soustruhu, využití (soustružení průměru) 

- vrtání na soustruhu – nástroje,způsoby upínání (vrtání na 

soustruhu)/ 

- speciální pomůcky – lícní deska, unášecí deska, unášecí 

srdce, luneta – jejich využití při obrábění na soustruhu 

(ukázka) 

 

 

 

        16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

únor - 

červen 

 

 

 

 

2.r Od šk.r. 2015-2016 Tématický celek 1. skupina 
Počty 

hodin 
Období 

 

  1. 

 

  

 

 

 

 

  2. 

 

   

 

 

 

 

 

  3. 

 

 

 

   

  4. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bezpečnost  a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, 

požární prevence              

- pracovněprávní problematika BOZP  

- zásady bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na 

pracovišti  

- bezpečnost technických zařízení  

 

Kování   
- seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce 

- ohřev materiálu, nástroje a pomůcky pro ruční kování 

- základní kovářské práce - prodlužování, osazování, ohýbání, 

sekání  

- tepelné zpracování materiálu - kalení, popouštění  

- pájení – ukázka a procvičování 

 

Svařování  plamenem 

- plamenové svařování - seznámení se zařízením, nastavení  

plamene 

- lemový svar, dělení materiálu, bezpečnost práce   

  

CNC frézování 

- základní obsluha stroje, souřadné osy 

- ovládání řídícího systému, najetí referenčních 

bodů stroje 

- definice blk-formu, tvorba jednoduchého 

programu 

- grafická simulace, zavedení nástroje do tabulky 

- nástrojová sonda, použití  

- poloměrová a délková korekce nástroje 

 

         3 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

          

         3 

 

         3 

          

 

 

         3 

         3 

 

 

 

         3 

         3 

         3 

          

         3    

         3 

         3 

 

      září 

 

 

 

 

 

 

 

září - říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

říjen - 

listopad 
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  5. 

 

 

 

 

  6. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 7. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

- frézovací a vrtací cykly 

- programy kruhového oblouku 

 

Svařování el. obloukem 
- svařování el.obloukem, seznámení se zařízením, 

BP, elektrody obalované, holé 

- odporové svařování 

 

Soustružení  

- opakování – měřidla, upínání nástrojů a obrobků, 

řezné    podmínky, geometrie břitu, bezpečnost práce  

- soustružení přesných rozměrů   

- soustružení kuželů    

- soustružení tvarových ploch – kopírování  

- soustružení pomocí přípravků, dorazů, revolverový 

soustruh - seřízení, význam  

- soustružení závitů nožem   

 

Ostření nástrojů, strojní broušení   

- seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce  

- ruční ostření nástrojů  /sekáč, rýsovací jehla, důlčík /  

- strojní ostření nástrojů /vrták, soustružnický nůž /  

- strojní broušení rovinných ploch  

- strojní broušení rotačních ploch  

- výroba jednoduchého přípravku, šablony   

 

CNC soustružení  

- bezpečnost práce, zásady bezpečné obsluhy 

- technická data 

- ovládací panel ŘS, zapnutí, vypnutí stroje 

- seřizování - zadávání strojových dat S, F, T 

- nastavení hodnot os 

- nastavení bezpečnostního pásma 

- měření nástrojů - korekce nástroje 

- ruční provoz 

- učení - práce s cykly 

- grafická simulace 

- cykly 

- jednotlivé řezy 

- úběrové cykly, zápichové cykly, závitové cykly 

- cykly odlehčovacích zápichů 

- vrtací cykly, frézovací cykly 

- vrtací a frézovací plány (rastry) 

- cyklus DIN 

- programování ICP 

- programování DIN 

- správa nástrojů 

- zhotovování obrobků pomocí cyklů 

- údržba strojních skupin (prohlídky, mazání)   

         3 

  

 

 

 

         3 

         3 

 

        

           

        3 

        3    

        3 

 

 

        3 

        3 

 

         

 

        3 

     

 

        3 

        3 

 

 

        1 

        1 

        1 

        1 

        1 

        1 

        1 

        3 

        3 

 

 

 

        9 

 

 

 

 

 

 

        1 

        9 

        1 

 

 

 

prosinec - 

leden 

 

 

 

 

 

únor - březen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duben -  

červen 
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2.r Od šk.r. 2015-2016 Tématický celek 2. skupina 
Počty 

hodin 
Období 

 

  1. 

 

 

 

 

 

 

  2. 

 

   

  

 

  3. 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  4. 

 

 

 

 

 

 

 

  5. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnost  a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, 

požární prevence              

- pracovněprávní problematika BOZP  

- zásady bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na   

              pracovišti  

- bezpečnost technických zařízení  

 

Svařování el. obloukem 
- svařování el.obloukem, seznámení se zařízením, 

BP, elektrody, obalované, holé 

  -  odporové svařování 

 

Soustružení  

- opakování – měřidla, upínání nástrojů a obrobků, 

řezné podmínky, geometrie břitu, bezpečnost práce  

- soustružení přesných rozměrů   

- soustružení kuželů    

- soustružení tvarových ploch – kopírování  

- soustružení pomocí přípravků, dorazů, revolverový 

soustruh - seřízení, význam  

- soustružení závitů nožem   

 

Ostření nástrojů, strojní broušení   

- seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce  

- ruční ostření nástrojů  /sekáč, rýsovací jehla, důlčík /  

- strojní ostření nástrojů /vrták, soustružnický nůž /  

- strojní broušení rovinných ploch  

- strojní broušení rotačních ploch  

- výroba jednoduchého přípravku, šablony   

 

CNC soustružení 

- bezpečnost práce, zásady bezpečné obsluhy 

- technická data 

- ovládací panel ŘS, zapnutí, vypnutí stroje 

- seřizování - zadávání strojových dat S, F, T 

- nastavení hodnot os 

- nastavení bezpečnostního pásma 

- měření nástrojů - korekce nástroje 

- ruční provoz 

- učení - práce s cykly 

- grafická simulace 

- cykly 

- jednotlivé řezy 

- úběrové cykly, zápichové cykly, závitové cykly 

- cykly odlehčovacích zápichů 

 

        3 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3 

        3  

          

 

         

        3 

        3 

        3 

          

 

        3 

        3 

 

 

 

        3 

          

 

        3    

        3 

               

 

        1 

        1 

        1 

        1 

        1 

        1 

        1 

        3 

        3 

 

 

 

        9 

 

 

      září 

 

 

 

 

 

 

září - říjen 

 

 

 

říjen-listopad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad-únor 
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  6. 

 

 

 

 

 

 

 

  7. 

 

 

 

 

  8. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

- vrtací cykly, frézovací cykly 

- vrtací a frézovací plány (rastry) 

- cyklus DIN 

- programování ICP 

- programování DIN 

- správa nástrojů 

- zhotovování obrobků pomocí cyklů 

- údržba strojních skupin (prohlídky, mazání)   

 

Kování  - seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce 

  - ohřev materiálu, nástroje a pomůcky pro ruční 

kování 

  - základní kovářské práce - prodlužování, osazování, 

ohýbání, sekání  

  - tepelné zpracování materiálu - kalení, popouštění  

  - pájení – ukázka a procvičování 

 

Svařování  plamenem 

- plamenové svařování - seznámení se zařízením, nastavení  

                plamene 

- lemový svar, dělení materiálu  

  

CNC frézování 

- základní obsluha stroje, souřadné osy 

- ovládání řídícího systému, najetí referenčních 

bodů stroje 

- definice blk-formu, tvorba jednoduchého 

programu 

- grafická simulace, zavedení nástroje do tabulky 

- nástrojová sonda, použití  

- poloměrová a délková korekce nástroje 

- frézovací a vrtací cykly 

- programy kruhového oblouku 

 

 

 

 

 

        1 

        9 

        1 

  

 

           

 

        

       3 

       

       3  

          

     

       

       3 

       3 

 

        

           

       3 

       3     

        

       3 

 

       3  

       3 

       3 

       3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

únor-březen 

 

 

 

 

 

 

duben-červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.r Od šk.r. 2015-2016 Tématický celek 3. skupina 
Počty 

hodin 
Období 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 2. 

 

  

 

 

 

 

Bezpečnost  a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, 

požární prevence              

- pracovněprávní problematika BOZP  

- zásady bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na   

              pracovišti  

- bezpečnost technických  

 

CNC soustružení 

- bezpečnost práce, zásady bezpečné obsluhy 

- technická data 

- ovládací panel ŘS, zapnutí, vypnutí stroje 

- seřizování - zadávání strojových dat S, F, T 

- nastavení hodnot os 

 

          3 

 

 

 

 

 

 

 

        1 

        1 

        1 

        1 

        1 

 

      září 

 

 

 

 

 

září-listopad 
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 3. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 4. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 5. 

  

 

 

 6.  

 

 

- nastavení bezpečnostního pásma 

- měření nástrojů - korekce nástroje 

- ruční provoz 

- učení - práce s cykly 

- grafická simulace 

- cykly 

- jednotlivé řezy 

- úběrové cykly, zápichové cykly, závitové cykly 

- cykly odlehčovacích zápichů 

- vrtací cykly, frézovací cykly 

- vrtací a frézovací plány (rastry) 

- cyklus DIN 

- programování ICP 

- programování DIN 

- správa nástrojů 

- zhotovování obrobků pomocí cyklů 

- údržba strojních skupin (prohlídky, mazání)   

 

Kování  -seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce 

  -ohřev materiálu,nástroje a pomůcky pro ruční kování 

  -základní kovářské práce - prodlužování, osazování, 

ohýbání, sekání  

  -tepelné zpracování materiálu - kalení, popouštění  

  - pájení – ukázka a procvičování 

 

Svařování  plamenem 

- plamenové svařování - seznámení se zařízením, nastavení  

                plamene 

- lemový svar, dělení materiálu, bezpečnost práce   

   

CNC frézování 

- základní obsluha stroje, souřadné osy 

- ovládání řídícího systému,najetí referenčních 

bodů stroje 

- definice blk-formu, tvorba jednoduchého 

programu 

- grafická simulace,zavedení nástroje do tabulky 

- nástrojová sonda, použití  

- poloměrová a délková korekce nástroje 

- frézovací a vrtací cykly 

- programy kruhového oblouku 

 

Svařování el. obloukem 
- svařování el.obloukem, seznámení se zařízením, 

BP, elektrody obalované, holé 

- odporové svařování 

Soustružení  

- opakování – měřidla, upínání nástrojů a obrobků, 

řezné podmínky, geometrie břitu, bezpečnost práce  

        1 

        1 

        3 

        3 

 

 

 

        9 

 

 

 

 

 

 

        1 

        9 

        1 

 

 

   

 

       3 

        

       3 

           

         

        

       3   

       3 

         

        

 

 

       3 

       3 

       3 

        

       3 

       3 

       3 

       3 

         

              

        

       3 

       3 

          

    

       3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinec-leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

únor-březen 
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 7. 

 

 

 

 

 

 

- soustružení přesných rozměrů   

- soustružení kuželů    

- soustružení tvarových ploch – kopírování  

- soustružení pomocí přípravků, dorazů, revolverový 

soustruh - seřízení, význam  

- soustružení závitů nožem   

 

Ostření nástrojů, strojní broušení   

- seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce  

- ruční ostření nástrojů  /sekáč, rýsovací jehla, důlčík /  

- strojní ostření nástrojů /vrták, soustružnický nůž /  

- strojní broušení rovinných ploch  

- strojní broušení rotačních ploch  

- výroba jednoduchého přípravku, šablony 

       3    

       3 

         

         

       3 

       3  

          

     

        

       3 

         

      

       3 

       3 

 

duben-červen 

 

 

 

3.r Ve šk.r. 2015-2016 Tématický celek 1. skupina 
Počty 

hodin 
Období 

 

  1. 

 

 

 

 

 

 

  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 4. 

 

 

Bezpečnost  a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, 

požární prevence              

- pracovněprávní problematika BOZP  

- zásady bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na   

              pracovišti  

- bezpečnost technických zařízení   

 

CNC frézování 

- základní obsluha stroje, souřadné osy, ovládání 

řídícího systému, najetí referenčních bodů stroje 

- definice blk-formu, tvorba jednoduchého 

programu 

- grafická simulace,zavedení nástroje do tabulky 

- nástrojová sonda, použití  

- poloměrová a délková korekce nástroje 

- frézovací a vrtací cykly 

- programy kruhového oblouku 

 

CNC soustružení 

- BP, zásady bezpečné obsluhy, ovládací panel stroje, 

zapnutí a vypnutí stroje 

-seřizování nástrojů, zadávání strojových dat S, T, F 

-nastavení bezpečnostního pásma 

-ruční provoz 

-práce s cykly 

-grafická simulace 

-jednotlivé řezy 

-vrtací cykly 

-zhotovení obrobku 

 

Soustružení    

- opakování – měřidla, upínání nástrojů a obrobků, 

 

         3 

 

 

 

 

 

 

         

 

         3 

         3 

         3 

         3 

         3 

         3 

         3 

         3 

 

 

 

         3 

         3 

          

         3 

         3 

         3 

 

         3 

         3 

 

    

 

 

září 

 

 

 

 

 

 

září - říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 říjen - leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden -  

březen 
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 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 6. 

  

 

řezné podmínky, geometrie břitu, bezpečnost práce  

- soustružení přesných rozměrů   

- soustružení kuželů    

- soustružení tvarových ploch – kopírování  

- soustružení pomocí přípravků, dorazů, revolverový 

soustruh - seřízení, význam  

- soustružení závitů nožem   

 

Ostření nástrojů, strojní broušení   

- seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce  

- ruční ostření nástrojů  /sekáč, rýsovací jehla, důlčík /  

- strojní ostření nástrojů /vrták, soustružnický nůž /  

- strojní broušení rovinných ploch  

- strojní broušení rotačních ploch  

- výroba jednoduchého přípravku, šablony   

 

Provozuschopnost strojního zařízení – montáž   

- seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce, 

opakování –  měřidla 

- montáž rozebíratelného spoje –  šroubový a kolíkový  

  spoj, ruční vystružování   

- montáž nýtového spoje   

- slícování součástí 

- zaškrabávání, montáž ložisek   

           - pneumatické a hydraulické mechanismy, mazání  

       3 

       6 

       9   

       3  

        

       3  

       9 

       

 

 

       3 

        

      

       3 

       3 

 

       9 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

březen - 

květen 

 

 

 

 

 

červen 

 

3.r Ve šk.r. 2015-2016 Tématický celek 2. skupina 
Počty 

hodin 
Období 

 

  1. 

 

 

 

 

 

 

  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. 

 

 

 

 

Bezpečnost  a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, 

požární prevence              

- pracovněprávní problematika BOZP  

- zásady bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na   

              pracovišti  

- bezpečnost technických zařízení   

 

Soustružení   

           - opakování – měřidla, upínání nástrojů a obrobků, 

řezné podmínky, geometrie břitu, bezpečnost práce  

- soustružení přesných rozměrů   

- soustružení kuželů    

- soustružení tvarových ploch – kopírování  

- soustružení pomocí přípravků, dorazů, revolverový 

soustruh - seřízení, význam  

- soustružení závitů nožem   

 

Ostření nástrojů, strojní broušení   

- seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce  

- ruční ostření nástrojů  /sekáč, rýsovací jehla, důlčík /  

- strojní ostření nástrojů /vrták, soustružnický nůž /  

 

         3 

 

 

 

 

 

         

 

          

         3 

         6 

         9 

         3 

  

         3 

         9 

 

 

          

         3 

          

 

září 

 

 

 

 

 

 

září - říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 říjen - leden 
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 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 6. 

- strojní broušení rovinných ploch  

- strojní broušení rotačních ploch  

- výroba jednoduchého přípravku, šablony   

 

CNC soustružení 

- BP, zásady bezpečné obsluhy, ovládací panel stroje, 

zapnutí a vypnutí stroje 

- seřizování nástrojů, zadávání strojových dat S, T, F 

- nastavení bezpečnostního pásma 

- ruční provoz 

- práce s cykly 

- grafická simulace 

- jednotlivé řezy 

- vrtací cykly 

- zhotovení obrobku 

 

CNC frézování 

- základní obsluha stroje, souřadné osy, ovládání 

řídícího systému, najetí referenčních bodů stroje 

- definice blk-formu, tvorba jednoduchého 

programu 

- grafická simulace, zavedení nástroje do tabulky 

- nástrojová sonda, použití  

- poloměrová a délková korekce nástroje 

- frézovací a vrtací cykly 

- programy kruhového oblouku 

 

Provozuschopnost strojního zařízení – montáž   

- seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce, 

opakování –   měřidla 

- montáž rozebíratelného spoje –  šroubový a kolíkový  

  spoj, ruční vystružování   

- montáž nýtového spoje   

- slícování součástí 

- zaškrabávání, montáž ložisek   

           - pneumatické a hydraulické mechanismy, mazání 

           

         3 

         3 

 

 

        

        3 

        3 

         

        3  

        3 

        3  

        

        3 

        3 

        

        

        3 

        3 

        3 

        3 

         

        3 

        3  

        3 

        3 

        

        9 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

leden -  

březen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

březen - 

květen 

 

 

červen 
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6.24 KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Zvládnutí učiva předmětu Konstrukční cvičení vytváří vědomostní a dovednostní základ pro 

práci absolventa jako konstruktéra, tj. pro navrhování strojních součástí a jednoduchých 

strojních celků. S tímto základem úzce souvisí předmět Stavba a provoz strojů. Učivo 

vyžaduje dobré zvládnutí matematicko-přírodovědné složky vzdělávání, na kterou navazuje, 

vhodně ji aplikuje a dále rozvíjí. Obsah předmětu Strojírenská technologie navíc přispívá 

k dosažení žádoucí úrovně technologičnosti zde navrhovaných konstrukčních řešení. 

Důležitou složkou práce žáků v předmětu je práce s informacemi, zejména jejich vyhledávání 

z nejrůznějších zdrojů, třídění, hodnocení a další zpracovávání. V nejvyšší možné míře si žáci 

osvojují práci s výpočetní technikou a s aplikačními programy, využívanými při projektování 

a konstruování. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo tvoří aplikace vybraných kapitol z předmětů Mechanika. Stavba a provoz strojů, 

Technické kreslení, CAD systémy a Strojírenská technologie s přihlédnutím k využití 

v technické praxi. Učivo je případně i základem pro další studium na technických vysokých 

školách. Náročnost učiva je přizpůsobena úrovni znalostí studentů z předchozího studia. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka probíhá v učebnách výpočetní techniky. Každý jednotlivec má k dispozici počítač 

s přístupem na Internet a ke sdíleným zařízením (společné síťové disky, tiskárna, plotter). 

Zadání konstrukčních úloh může být individuální i skupinové podle uvážení vyučujícího 

s ohledem na obtížnost úkolu a poměry v žákovském kolektivu. Veškerý používaný software 

je dostupný pro žáky na školní počítačové síti. Konstrukční podrobnosti, normalizované 

součásti a další vstupní údaje studenti hledají ve Strojnických tabulkách. Učitel studentům 

umožňuje práci s dostupnou literaturou a katalogy výrobců. Část úkolů studenti vypracovávají 

doma nebo ve studovně školy. Během výkladu zadání a při konzultacích k řešení úlohy je 

používán dataprojektor. Při řešení úloh převažuje samostatná práce studentů a je uplatňována 

návaznost na ostatní odborné předměty a praxi. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení probíhá v souladu se školním klasifikačním řádem. Známky se získávají 

z praktických testových příkladů a z hodnocení jednotlivých částí zadané konstrukční úlohy. 

Zohledňuje se grafická úprava, správnost a úplnost technické dokumentace, aktivní a kreativní 

přístup k řešení problémů. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci si v hodinách Konstrukčního cvičení rozvinou znalosti a dovednosti potřebné ke svému 

dalšímu profesnímu růstu, naučí se vyrovnávat s obtížnými situacemi a s problémy, být 

připraveni řešit nové úkoly. Žák se naučí správně používat jednotky veličin a zvolit pro řešení 

úkolu odpovídající postupy a techniky. Žák zvládne aplikaci získaných poznatků a obvyklých 

návrhových algoritmů na obdobná zadání. Žák se naučí hledat a vytvářet integrační vazby 

s ostatními vyučovacími předměty, využívat technické normy, výpočetní a informační 

techniku. Pojetí předmětu výrazně motivuje k samostatnosti, schopnosti přesně formulovat 

problém a mít pocit odpovědnosti za svou práci. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí –v předmětu je zastoupena možností uplatňovat konstrukční 

materiály šetrné k životnímu prostředí, navrhovat lehké úsporné konstrukce, používat 

v konstrukcích součásti zhotovované s respektováním environmentálních principů. Uvážlivý 

výběr principu stroje a jeho lehké provedení šetří energii. 

Informační a komunikační technologie – žáci využívají počítačového modelování, učí se 

vyhledávat a kriticky třídit informace pro praktické řešení a odpovědně se rozhodovat při 

plnění úkolů za podpory ICT. 

Občan v demokratické společnosti – snahou je pěstovat v mládeži cit pro soudržnost 

kolektivu, vzájemnou pomoc a ohleduplnost. Důslednost a objektivita ze strany pedagoga by 

měla vést ke vzniku přátelských vazeb a k čestnému jednání.  

Člověk a svět práce – žáci se učí pohotově a efektivně využívat nabyté informace 

v obdobných praktických úlohách, získávají vyšší sebevědomí a přitom si zachovávají 

zdravou míru sebekritiky. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- navrhuje tvar, rozměry a materiál 

základních strojních součástí, prvků a 

součástí konstrukcí; 

- navrhuje pro dané použití druh, způsob a 

provedení rozebíratelných a 

nerozebíratelných spojů; 

- předepisuje pro rozebíratelné spoje druh, 

rozměry a počet spojovacích součástí a 

způsob jejich pojištění; 

- určuje pro svarové spoje druhy svarů, jejich 

základní rozměry, technologii svařování, 

druh přídavného materiálu apod.; 

- navrhuje pro ostatní nerozebíratelné spoje 

druh, rozměry a počet spojovacích součástí, 

velikost přesahu apod.; 

- navrhuje způsoby utěsňování spojů, 

způsoby utěsňování pohybujících se součástí 

a volí prvky používané k utěsňování; 

- předepisuje s využíváním norem, tabulek, 

Strojní součásti a spoje 

- spojovací součásti 

- pojišťování rozebíratelných spojů 

- součásti k přenosu sil a momentů 

- potrubí a jeho příslušenství 

- spoje a utěsňování strojních součástí 
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katalogů, servisní dokumentace aj. zdrojů 

informací identifikační údaje 

normalizovaných strojních součástí a prvků; 

- konstruuje strojní součásti, prvky 

konstrukcí a jednoduchá sestavení; 

- navrhuje a předepisuje materiály pro 

výrobu strojních součástí, prvků konstrukcí, 

apod.; 

- stanovuje druhy tepelného zpracování 

strojních součástí a prvků konstrukcí a 

požadavky (pevnost, tvrdost apod.), kterých 

má být zpracováním dosaženo; 

- navrhuje druhy polotovarů pro výrobu 

strojních součástí, prvků konstrukcí, nástrojů 

a nářadí, určuje rozměry polotovarů či 

předvýrobků; 

- předepisuje pro daný účel vhodné pomocné 

materiály a hmoty (tavidla, lepidla, tmely, 

těsnicí hmoty apod.); 

- rozezná smyslovým vnímáním, popř. 

uskutečněním jednoduchých zkoušek 

nejpoužívanější druhy konstrukčních, 

nástrojových a pomocných materiálů 

používaných ve strojírenství a při provozu 

strojů; 

Strojírenské materiály 

- rozdělení, označování, vlastnosti, použití 

- zkoušení 

- základy metalografie a tepelného 

zpracování 

- kovové konstrukční materiály 

- plasty 

- další nekovové materiály 

- nástrojové materiály 

- pomocné materiály a provozní hmoty 

- polotovary vyrobené odléváním 

- polotovary vyrobené hutním tvářením a 

kováním 

- řeší početními a grafickými metodami 

základní úlohy statiky a kinematiky; 

- vypočítává převodové poměry 

jednoduchých a složených převodů, 

stanovuje základní veličiny kinematických 

mechanizmů; 

- dimenzuje strojní součásti a prvky 

konstrukcí; 

- provádí pevnostní kontrolu a kontrolu 

deformací strojních součástí a prvků 

konstrukcí; 

- řeší základní úlohy hydrostatiky, 

hydrodynamiky a termomechaniky; 

Mechanika 

- statika 

- kinematika 

- dynamika 

- pevnost a pružnost 

- hydromechanika 

- termomechanika 

- vypracovává konstrukční dokumentaci 

strojních součástí a prvků konstrukcí;. 

- kreslí výkresy součástí – zobrazuje tvar 

součástí, kótuje jejich délkové rozměry a 

úhly, stanovuje jejich dovolené úchylky, 

úchylky geometrického tvaru a vzájemné 

polohy jejich ploch a prvků; 

- stanovuje a předepisuje jakost a úpravu 

povrchu součástí, jejich tepelné zpracování a 

další požadavky; 

- kreslí výkresy jednodušších sestavení, 

Technická dokumentace 

- technické zobrazování 

- kótování 

- lícování 

- předepisování přesnosti rozměrů, úhlů, 

geometrických tolerancí, jakosti povrchu a 

tepelného zpracování 

- výkresy součástí 

- výkresy sestavení 

- schémata 

- další konstrukční dokumentace 
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vypracovává k nim rozpisky součástí, 

kusovníky a další související dokumentaci; 

- kreslí schémata potrubí, kinematických a 

tekutinových mechanizmů apod.; 

- řeší dílčí úkoly při zpracování přípravné 

projektové dokumentace (např. technických 

zařízení budov, zařízení technologických 

pracovišť apod.); 

- využívá ke konstrukčním činnostem 

výpočetní techniku s příslušnými aplikačními 

programy. 

- programy pro podporu konstruování 

 

 

Rozpis učiva 
 

Předmět :  KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ 

Ročník:  2.- 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 2. ročník 2 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně  

Zpracoval:  Ing. Václav Koranda, Ing. Pavel Nousek (srpen 2013) 

Učebnice: Stavba strojů STROJNÍ SOUČÁSTI, J. Zelený, Computer Press Brno 

2003, ISBN 80-7226-311-0 

Konstrukční cvičení I, Procházková a kol. SNTL Praha 1989 

Konstrukční cvičení II, Kříž a kol. SNTL Praha 1986 

Konstrukční cvičení III, Kříž a kol. SNTL Praha 1988 

Konstrukční cvičení – Rekonstrukce dopravního zařízení,  

Skopal a kol. SNTL Praha 1983 

Stavba a provoz strojů IV, Skopal a kol. SNTL Praha 1982 
 

2.r. Tématický celek 
Počty 

hodin 
Období 

1. 
Úvod do předmětu – základní strategie konstruování; 

normalizované rozměry 
2 září 

2. Návrh šroubového spoje 
2.1  Dimenzování 

2.2  Technická zpráva 

2.3  Výkres sestavení spoje 

2.4  Výrobní výkres součásti 

(16) 

4 

2 

6 

4 

září - 

listopad 

3. Návrh spoje hřídele s nábojem  
3.1  Výpočet spoje 

3.2  Technická zpráva  

3.3  Výkres sestavení spoje 

(12) 

4 

2 

6 

prosinec - 

leden 

 

 

4. Návrh svařence  
4.1  Výpočty svarových spojů 

4.2  Technická zpráva 

4.3  Výkresová dokumentace 

(14) 

6 

1 

7 

únor - 

březen 

5. Návrh potrubí 
5.1  Dimenzování potrubí 

5.2  Technická zpráva 

5.3  Schéma potrubí 

(6) 

3 

1 

2 

duben 
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6. Návrh uložení hřídele  
6.1  Rozbor zatížení a dimenzování hřídele 

6.2  Návrh ložisek 

6.3  Technická zpráva 

6.4  Výkres sestavy uložení  

6.5  Výrobní výkres součásti 

(16) 

4 

3 

2 

4 

3 

duben -  

červen 

3.r. Tématický celek 
  Počty 

  hodin 
  Období 

1. Návrh brzdy s ovládacím kloubovým mechanismem 

1.1  Dimenzování brzdy 

1.2  Výkres sestavy nebo podsestavy 

1.3  Výrobní výkres vybrané součásti 

(16) 

7 

4 

5 

září 

říjen 

2. Návrh řemenového převodu 
2.1  Dimenzování převodu 

2.2  Návrh prvků řemenice 

2.3  Výrobní výkres řemenice 

(16) 

4 

4 

8 

listopad -  

leden 

3. Návrh řetězového převodu  
3.1  Dimenzování převodu  

3.2  Návrh konstrukce kladkového napínáku 

3.3  Sestava napínáku a výrobní výkresy vybraných součástí 

(16) 

4 

2 

10 

únor - 

březen 

 

 

4. Řešení převodu ozubenými koly 
4.1  Rozměrový návrh soukolí 

4.2  Funkční a pevnostní návrh hřídele a jeho valivého 

uložení k rámu 

4.3  Výkresová dokumentace převodu (sestava, hřídel, kolo) 

(18) 

4 

 

4 

10 

duben - 

červen 

4.r. Tematický celek 
  Počty 

  hodin 
  Období 

1. Návrh ocelové konstrukce 

1.1  Statické řešení konstrukce 

1.2  Pevnostní návrh a kontrola 

1.3  Výkres sestavy konstrukce 

1.4  Výkresy vybraných detailů konstrukce 

(18) 

4 

4 

6 

4 

září – 

listopad  

2. Řešení podskupiny jeřábu 
3.1  Funkční a rozměrový návrh mechanismu jeřábu 

3.2  Dimenzování vybraných součástí mechanismu jeřábu 

3.3  Výkresová dokumentace sestavy podskupiny 

mechanismu 

3.4  Výkresová dokumentace vybraných součástí 

(16) 

4 

4 

 

4 

4 

listopad – 

leden  

 

3. Řešení podskupiny dopravníku 
4.1  Funkční a rozměrový návrh dopravníku 

4.2  Dimenzování vybraných součástí dopravníku 

4.3  Výkresová dokumentace sestavy podskupiny 

4.4  Výkresová dokumentace vybraných součástí 

(16) 

4 

4 

4 

4 

leden – 

březen  

4. Řešení hydrostatického pohonu 
2.1  Funkční návrh mechanismu, schéma struktury HSM 

2.2  Volba hydrostatických prvků 

2.3  Výkresová dokumentace vybraných součástí 

(8) 

2 

2 

4 

duben 
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6.25 TECHNOLOGICKÁ CVIČENÍ 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1. 9. 2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je řešit samostatně zadané úkoly z oblasti navrhování výrobních postupů, 

výrobních pomůcek a technologičnosti ve strojírenství. Žáci mají porozumět zadání nebo určit 

jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout řešení, popř. jeho 

varianty, zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky. 

Žáci mají dosáhnout dovednosti vytvořit návrh výrobního procesu formou výrobních postupů, 

stanovit technologické podmínky. Získají znalosti návrhu vhodných pomůcek pro výrobu, 

jako jsou přípravky, nástroje pro tváření za studena i za tepla. Naučí se využívat platné normy 

a aplikační programy v oblasti technologické přípravy výroby. 

 

Charakteristika učiva 

V technologickém cvičení žáci prakticky aplikují vědomosti z teoretických předmětů, hlavně 

z předmětu Strojírenská technologie , dále pak z předmětů Mechanika, Technické kreslení a 

Kontrola a měření. Výuka probíhá ve třetím a čtvrtém ročníku. Žáci zpracovávají nejčastější 

úlohy z oboru strojírenství. Ve všech částech učiva je kladen důraz na volbu technologie 

výroby a zpracování jednoduchých technologických postupů. 

 

Metody a formy výuky 

Při výuce je využívána práce s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií. Je využíván odborný aplikační software pro počítačovou podporu 

konstruování – zejména AutoCAD a Inventor. Využívají se rovněž prostředky on-line a off-

line komunikace a práce s technickou literaturou. Po seznámení s danou problematikou a 

poskytnutí určitého množství informací výkladově ilustrativní formou žáci samostatně nebo 

skupinově řeší zadané úkoly a problémy, přičemž aplikují dovednosti a vědomosti získané 

v dalších odborných předmětech v zadané konkrétní situaci. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Kriteria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy. Hodnotí se postup a výsledky řešení 

zadaných úloh, důraz je kladen na samostatnost a originalitu řešení a úroveň prezentace 

výsledků své práce v týmu. Hodnotí se též aktivita a soustavnost při zpracování jednotlivých 

úkolů. Žáci jsou hodnoceni tak, aby hodnocení mělo motivační charakter.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence – žák dovede využívat informací při řešení úkolů a spolupracovat 

přitom s kolektivem vrstevníků i s učitelem. Při vysvětlování používá náčrty, grafy apod. 

Sociální kompetence – žák se učí přijímat a zodpovědně řešit zadané úkoly a nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých. 
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Samostatnost při řešení úkolů – při řešení dovede úkol identifikovat a analyzovat. Dovede 

stanovit různé varianty řešení, u kterých zvažuje výhody a nevýhody a dovede vybrat 

optimální variantu řešení. 

Využití  prostředků informačních a komunikačních technologií – umí vyhledat a efektivně 

využít pro získání potřebných informací odpovídající informační zdroje.  

 

Začlenění průřezových témat  

Člověk a životní prostředí – při řešení úkolů musí žák vždy navrhovat a uplatňovat metody a 

technologické postupy šetrné k životnímu prostředí. 

Informační a komunikační technologie – žák efektivně využívá moderních informačních a 

komunikačních technologií v průběhu vzdělávání i při samostatném řešení praktických úkolů. 

Občan v demokratické společnosti – přínos předmětu je realizován tím, že žák je veden 

k aktivitě a kooperaci v rámci kolektivu vrstevníků pod vedením pedagoga, diskutuje a 

kriticky hodnotí svou práci. 

Člověk a svět práce –  žák je vychováván tak, aby své vědomosti a dovednosti dovedl uplatnit 

na trhu práce. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- stanovuje druhy a rozměry normalizovaných 

předvýrobků pro výrobu strojních součástí, 

nástrojů apod. 

- navrhuje a předepisuje materiály pro výrobu 

strojních součástí, prvků konstrukcí, nástrojů, 

nářadí apod.; 

- stanovuje druhy tepelného zpracování 

strojních součástí, prvků konstrukcí, nástrojů 

a nářadí a požadavky (pevnost, tvrdost apod.), 

kterých má být zpracováním dosaženo; 

Návrh normalizovaného polotovaru 

- navrhuje tvar a rozměry nenormalizovaných 

polotovarů, zhotovuje náčrty jako podklad pro 

jejich konstrukci; 

- navrhuje tvar a rozměry odlitku 

- navrhuje tvar a rozměry výkovku 

- navrhuje technologii a podmínky svařování 

jednoduchých svařenců 

Návrh nenormalizovaného polotovaru  

Odlitek 

Výkovek 

Svařenec 

- stanovuje rozdělení operací strojního 

obrábění do jednotlivých úseků a úkonů; 

- volí pro jednotlivé operace strojní zařízení; 

- volí pro jednotlivé operace potřebné 

komunální nářadí, nástroje, měřidla a další 

výrobní pomůcky; 

- navrhuje pro jednotlivé operace použití 

operačního nářadí, nástrojů, měřidel aj. 

výrobních pomůcek; 

- určuje pro jednotlivé operace velikost 

Návrh výrobních postupů 
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přídavků na další obrábění či zpracování; 

- stanovuje technologické podmínky a 

parametry provádění jednotlivých operací 

- navrhuje pro jednotlivé operace použití 

operačního nářadí, nástrojů, měřidel aj. 

výrobních pomůcek; 

Návrh řezného nástroje 

- kreslí výkresy součástí – zobrazuje tvar 

součástí, kótuje jejich délkové rozměry a 

úhly, stanovuje jejich dovolené úchylky, 

úchylky geometrického tvaru a vzájemné 

polohy jejich ploch a prvků; 

- stanovuje a předepisuje jakost a úpravu 

povrchu součástí, jejich tepelné zpracování a 

další požadavky; 

- kreslí schémata potrubí, kinematických a 

tekutinových mechanizmů apod.; 

- předepisuje pro daný účel vhodné pomocné 

materiály a hmoty (tavidla, lepidla, tmely, 

těsnicí hmoty apod.) 

- využívá ke konstrukčním činnostem 

výpočetní techniku s příslušnými aplikačními 

programy. 

Tvorba výkresové dokumentace 1 

- navrhuje koncepci operačních nástrojů 

- kreslí výkresy jednodušších sestavení, 

vypracovává k nim rozpisky součástí, 

kusovníky a další související dokumentaci 

Návrh lisovacího nástroje 

Střižný nástroj 

Tažný nástroj 

- navrhuje pro jednotlivé technologické 

operace potřebná výrobní zařízení, nářadí, 

nástroje, měřidla, přípravky a další výrobní 

pomůcky 

Návrh přípravku 

- stanovuje sled technologických operací 

výroby strojních součástí, částí konstrukcí, 

nástrojů, nářadí, výrobních pomůcek apod.; 

- stanovuje technologické postupy výroby 

jednoduchých svarků; 

- stanovuje technologické postupy montáže 

jednodušších strojních podskupin či skupin; 

- vypracovává popisy výrobních 

technologických operací obrábění, tváření, 

tepelného zpracování a povrchových úprav; 

- navrhuje pro jednotlivé technologické 

operace potřebná výrobní zařízení, nářadí, 

nástroje, měřidla, přípravky a další výrobní 

pomůcky 

Návrh technologického postupu 

- umí navrhnout funkční rozměry měřidel Návrh měřidla 
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- vypracovává konstrukční dokumentaci 

strojních součástí a prvků konstrukcí, nářadí, 

nástrojů, přípravků, měřidel aj. výrobních 

pomůcek pro strojírenskou výrobu; 

- řeší dílčí úkoly při zpracování přípravné 

projektové dokumentace (např. zařízení 

technologických pracovišť apod.) 

- využívá ke konstrukčním činnostem 

výpočetní techniku s příslušnými aplikačními 

programy. 

Tvorba výkresové dokumentace 2 

 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  TECHNOLOGICKÁ CVIČENÍ 

Ročník:  3. - 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně  

Zpracovala:  Ing. Zuzana Šedivá 

Učebnice: Hlásek, P.:Čermák, P.: Technologická cvičení 

Vávra, P. a kol.: Strojnické tabulky 
 

3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1.   Návrh normalizovaného polotovaru 10 září 

 2.   Návrh nenormalizovaného polotovaru  

Odlitek 

Výkovek  

Svařenec 

24 
8 

8 

8 

 

říjen 

listopad 

prosinec 

 3.   Návrh výrobních postupů 16 leden, únor 

 4.   Návrh řezného nástroje 8 březen 

 5.   Tvorba výkresové dokumentace 1 8 duben 

květen 

4.r.   Tématický celek Počty hodin Období 

 1.   Návrh lisovacího nástroje 

Střižný nástroj 

Tažný nástroj 

16 
8 

8 

 

září 

říjen 

 2.   Návrh přípravku 8 listopad 

 3.   Návrh technologického postupu 8 prosinec 

 4.   Návrh měřidla 8 leden-únor 

 5.   Tvorba výkresové dokumentace 2 18 březen 

duben 
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6.26 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Žáci by měli zdokonalit své dovednosti při práci s prostředky informačních technologií při 

projektování, konstruování a zejména při prezentaci projektu, měli by získat ještě lepší 

prostorovou představivost a být schopni modelovat objekty a scény, strojní součásti, 

navrhovat sestavy a generovat výkresovou dokumentaci. Měli by umět graficky prezentovat 

výsledky své práce s důrazem na technické uvažování, dodržovat technické normy a používat 

vhodných nadstaveb aplikací. 

Ve cvičeních žáci aplikují získané vědomosti na konkrétních úlohách z oboru strojírenství 

formou individuální nebo týmové práce. K tomu používají výpočetní techniku (především 

programů z oblasti 2D grafiky a CAD/CAE). Žáci se naučí pracovat s 2D a 3D počítačovými 

systémy pro tvorbu grafiky a výkresů. Obecným cílem je, aby se pro žáka staly počítačové 

aplikace běžným pracovním nástrojem, napomáhajícím řešení úkolů souvisejících se studiem i 

budoucí praxí. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo zahrnuje poznatky z předmětů Deskriptivní geometrie, Technické kreslení, CAD 

systémy, Strojírenská technologie a především Informační a komunikační technologie. Učivo 

prvního ročníku je určeno všem studentům oboru, má průpravný charakter a zaměřuje se na 

rozvoj umění prezentace. Vyučuje se pouze jedno pololetí, v dalším pololetí se střídá 

s podobně formativním předmětem Technika administrativy. Další tématické celky předmětu 

Počítačová grafika už jsou určené pouze studentům specializace Počítačová grafika, učivo 

druhého ročníku případně i studentům specializace Počítačové aplikace pro strojírenství, 

pokud se v daném školním roce vyučuje. Témata zahrnují disciplíny rozvíjející předpoklady 

pro samostatnou tvůrčí práci (výtvarná příprava, počítačová grafika, propagace, písmo, 

apod.), ale i pro předměty všeobecně vzdělávací.  

Velký důraz je kladen na tvořivý přístup žáků a rozvoj jejich výtvarných schopností a nápadů. 

Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností v široké oblasti propagační tvorby. 

Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské 

úrovni používat operační systém, kancelářský software, budou pracovat s dalším běžným 

aplikačním programovým vybavením, zejména s grafickým softwarem určeným pro tvorbu 

technické grafiky a dokumentace. Budou schopni naučit se používat nové aplikace a používat 

grafického naznačení řešení problému jako součásti týmové spolupráce. Budou efektivně 

vyhledávat informace a komunikovat prostřednictvím internetu. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka probíhá v učebnách výpočetní techniky. Každý jednotlivec má k dispozici počítač 

s přístupem na Internet a ke sdíleným zařízením (společné síťové disky, tiskárna, plotter). 

Zadání grafických úloh může být individuální i skupinové podle uvážení vyučujícího 
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s ohledem na obtížnost úkolu a poměry v žákovském kolektivu. Veškerý používaný software 

je dostupný pro žáky na školní počítačové síti. Během výkladu zadání a při konzultacích 

k řešení úlohy je používán dataprojektor. Při řešení úloh převažuje samostatná práce studentů, 

kteří tak získávají důvěru ve vlastní schopnosti při práci s prostředky informačních a 

komunikačních technologií a motivaci k využívání grafiky při studiu i v praktickém životě.  

 

Způsob hodnocení žáků 

Ke každému tématu jsou zařazovány ověřovací praktické úkoly, které všichni žáci řeší 

souběžně. Znalost některých témat je ověřována ústním či písemným zkoušením nebo formou 

vytvoření a obhájení prezentace. Klasifikace vychází nejen z výsledků zkoušení žáka, ale je 

zohledněn i jeho přístup k řešení jednotlivých úloh při procvičování učiva. Hodnocení se řídí 

klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. Hodnocení má mít motivační charakter, 

žáci budou vedeni tak, aby cítili potřebu vzdělávat se s ohledem na využitelnost získaných 

znalostí a dovedností v dalším studiu i v praktickém životě. Budou hodnoceny jak teoretické 

znalosti a vědomosti, tak i grafická a estetická úroveň jejich prací. Při celkovém hodnocení 

bude přihlédnuto i k soustavnosti plnění studijních povinností. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií je nezbytná pro odbornou 

složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci se naučí 

používat základní a aplikační programové vybavení počítače, pracovat s informacemi a 

komunikačními technologiemi.  

Mezi nejdůležitější kompetence, které budou v předmětu rozvíjeny, patří kompetence 

srozumitelně a souvisle formulovat své myšlenky, graficky se vyjadřovat přiměřeně účelu a 

vhodně se prezentovat, pracovat v týmu, odpovědně plnit zadané úkoly a být ochoten 

zvažovat návrhy jiných a zodpovídat za výsledky své práce, využívat a vytvářet různé formy 

grafického znázornění při řešení zadaných problémů, používat grafickou komunikaci jako 

prostředek technické praxe, získávat informace z otevřených zdrojů a posuzovat jejich 

věrohodnost, dodržovat autorská práva a zabezpečovat data. 

 

Začlenění průřezových témat 

Informační a komunikační technologie – žáci využívají počítačového modelování, učí se 

vyhledávat a kriticky třídit informace pro praktické řešení a odpovědně se rozhodovat při 

plnění úkolů za podpory ICT. 

Občan v demokratické společnosti – Důslednost, objektivita a taktnost ze strany pedagoga by 

měla vést ke vzniku přátelských vazeb a k serióznímu jednání i v kolektivu velmi rozdílně 

nadaných, kreativních a ambiciózních žáků. Žáci se aktivně účastní diskusí o výsledcích své 

práce, srozumitelně a souvisle formulují své myšlenky, obhajují svá řešení, respektují názory 

druhých, tzn. přijímají radu i kritiku. 

Člověk a svět práce – žáci se učí pohotově a efektivně využívat nabyté informace 

v obdobných praktických úlohách, získávají vyšší sebevědomí a přitom si zachovávají 

zdravou míru sebekritiky. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 
Žák: 

- zná pojem grafika, rozeznává typy grafiky  

- zná možnosti využívání  2D grafiky a které 

programy jsou na co vhodné 

- rozumí teorii barev a ví jaký je rozdíl mezi 

barevnými modely RGB a CMYK 

- rozumí pojmu "hloubka barev"  

- rozumí pojmu "DPI", ví v jaké grafice se 

používá a jaké rozlišení je přiměřené 

- rozumí nastavení pojmů při tisku a při 

skenování a ví jaké použít formáty grafiky 

- zná základy typografie písma a zásady pro 

práci s písmem 

- zná zásady používání barev a dokáže vnímat 

psychologické působení barev na člověka 

Pojmy a zásady 2D grafiky 

Rozdíl mezi vektorovou a rastrovou 

(bitmapovou) grafikou 

Využití grafiky 

Rozdíly barevných modelů, pojem hloubka 

barev, zásady používání barev, psychologie 

barev 

Rozlišení (DPI) 

Formáty 2D grafiky 

Typografie písma 

 

 

- ovládá pravidla umístění objektů na stránku 

- umí správně členit dokument 

- zná pojem "tisk na spadání (spad)" 

Zásady kompozice  

- zná pravidla a zásady kvalitní prezentace a 

její tvorby - použití textu, barev, animací, 

struktury, uvádění zdrojů; ovládá přednes 

Zásady prezentace 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- zná pravidla a zásady grafické prezentace a 

její tvorby – zejména použití textu a barev 

- podle účelu díla vhodně volí druh grafiky a 

grafický formát 

Zásady reklamní grafiky, 

principy zobrazování v počítačové grafice 

Žák: 

- využívá grafické nástroje textového editoru 
Formátování textového dokumentu 

(SW: Microsoft Word) 

Žák: 

- základními způsoby edituje rastrový obrázek 

(mění barevnost pixelů, velikost a formát 

obrázku; provádí jednoduchou retuš) 

Bitmapová grafika I  
(SW: PaintBrush) 

Žák: 

- generuje a transformuje 2D grafické objekty 

včetně písmen 

Vektorová grafika I 

(SW: Corel Draw) 

Žák: 

- získává a edituje obrazové soubory, provádí 

pokročilé retuše fotografií a fotomontáž 

Bitmapová grafika II 

(SW: Corel PhotoPaint) 

Žák: 

- zná základy modelování a zobrazování 3D 

objektů a základní možnosti jejich transf. 

Vektorová grafika II 

(SW: 3D Studio Max) 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

− ovládá tvorbu jednoduchých 3D objektů a 

jejich transformaci 

- zná postupy vytváření 3D modelů pomocí 

nástrojů Loft, Lathe a pomocí Editable Poly 

- získává prostorovou představivost 

- rozumí pojmu render 

- zná postup renderování  

Seznámení s programem 3ds Max 

- základní objekty a práce s nimi 

- postup při vytváření 3D modelu 

- tvorba 3d modelu rotací křivky 

- tvorba 3d modelu pomocí křivky (profil a 

cesta) 

- booleovské operace 

- modelování pomocí vertexů a polygonů 

- umí vytvořit vlastní materiál 

- pracuje s texturou i strukturou 

- ovládá nasvícení scény 

- tvoří kamery a zná jejich základní nastavení 

- využívá předešlých informací a modelů 

z jiných programů 

- využívá týmové práce a dokáže prezentovat 

vlastní návrh 

Tvorba realistické scény v programu 3ds Max 

- knihovna materiálů a výroba vlastních 

materiálů 

- tvorba a nastavení světel 

- tvorba a nastavení kamer 

- možnosti importu a exportu a propojení  

s dalším programem (např. Inventor) 

 

4. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- nastavuje vizuální efekty 3D objektů 

- používá pokročilé definice materiálů a 

povrchu objektů  

- zná možnosti osvětlení scény a nastavení 

světelných vlastností objektů 

- řídí proces rendrování  

- pořizuje animace 3D objektů, ovládá 

nastavení kamer 

- zná základní problematiku simulací a 

využívá znalostí z fyziky, chemie,… 

- umí využít spolupráce více grafických 

programů 

Pokročilé využití programu 3D Studio Max 

- materiály, světla, kamery 

- možnosti importu a exportu a propojení s 

dalším programem (např. Inventor) 

- simulace 

Žák: 

- na jednoduchých 3D modelech strojních 

součástí provádí analýzu deformačně 

napěťových stavů pomocí FEM v prostředí 

ANSYS:  

- diskretizuje model součásti 

- aplikuje okrajové podmínky geometrické 

(vazby) a silové (zatížení) 

- posuzuje reálnost modelu úlohy (provádí 

tzv. verifikaci) 

- posuzuje reálnost numerického řešení 

(provádí tzv. validaci) 

- optimalizuje síť prvků a geometrii součásti 

Pokročilé využití programu Inventor: CAE 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

Ročník:  1. – 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 1.ročník 0,5 hodiny týdně (1 hodina týdně během jednoho pololetí),  

2. ročník 2 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně 

Zpracovali:  Ing. Martin Wolf, Ing. Iva Špalková;  

Ing. arch. Veronika Gausová - Rechová (srpen 2013), Ing. Pavel Nousek  

(srpen 2013) 

Učebnice: uživatelské příručky a nápovědy používaných programů 

ROUBAL, Pavel. Počítačová grafika pro úplné začátečníky. 2. vydání. 

 Brno: Computer Press, 2003. 170 s. ISBN 80-7226-896-1. 

KENNEDY, Sanford. 3ds max 6: animace a vizuální efekty. Vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2004, 560 s., [8] s. obr. příl. DTP & grafika. ISBN 80-251-

0328-5. 

KOLEKTIV autorů. 3D Studio MAX 6 – Srozumitelný průvodce  

s příklady pro začínající uživatele. Tábor: SPŠS Tábor, 2004 

KŘÍŽ, Jan. 3ds max 6: praktické postupy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 

2004, 319 s. ISBN 80-251-0329-3. 

 

1.r. Tématický celek 
Počty 

hodin 
období 

1. Pojmy a zásady 2D grafiky 

Typy 2D grafiky (vektorová X rastrová), vzájemné rozdíly  

Programy a využití 2D grafiky   

Teorie barev  

Pojem hloubka barev, pojem DPI  

Tisk, skenování, formáty, vhodné hodnoty DPI 

Typografie písma  

Psychologické působení barev a zásady používání  

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

září  

 

 

 

 

 

 

říjen 

2. Zásady kompozice  

 Teorie kompozice 

 Samostatná práce – tvorba časopisu 

5 

2 

3 

listopad 

 

listopad 

3. Zásady prezentace 

 Teorie prezentace  

 Samostatná práce a prezentace   

4 

1 

3 

listopad 

 

leden 



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Učební osnovy: Počítačová grafika 

 

195 

 

2.r. Tématický celek 
Počty 

hodin 
Období 

1. Úvod do předmětu, seznámení s učivem; obecné požadavky na 

reklamní grafické dílo 
Vstupní test dovedností: návrh letáku 

SW: Microsoft Word 

3 hodiny září 

2. Rozdělení počítačové grafiky; principy zobrazování  
Pixel, technologie; barevné modely; grafické formáty 

3 hodiny září  

3. Bitmapová grafika I  
Základy editace rastrového obrázku (barevnost pixelu, velikost, 

formát; retuš) 

SW: PaintBrush 

4 hodiny říjen  

4. Formátování textového dokumentu do tiskové podoby 

Definice objektu ve vektorové grafice 

Grafické nástroje textového editoru (automatický tvar, wordart, 

clipart, obrázek) 

SW: Microsoft Word) 

- kontrolní práce: výukový poster 

10 hodin říjen - 

listopad 

5. Vektorová grafika I 

Generování a transformace 2D grafických objektů včetně písmen 

SW: Corel Draw 

- kontrolní práce: grafický návrh obalu CD 

16 hodin prosinec 

- leden 

6. Bitmapová grafika II 

Získávání a editace obrazového souboru, pokročilé retuše 

fotografií, fotomontáž 

SW: Corel PhotoPaint 

- kontrolní práce: krátký obrázkový reportážní dokument 

12 hodin únor - 

březen 

7. Vektorová grafika II 

3D modelování a zobrazování objektů 

SW: 3D Studio Max 

- kontrolní práce: kompozice scény 

14 hodin duben – 

květen 

8. Opakování, shrnutí učiva 

- závěrečná grafická práce: návrh plakátu 

4 hodiny červen 

3.r. Tématický celek 
Počty 

hodin 
Období 

1. Tvorba 3D modelů - 3ds Max (22 hodin) 

Pracovní plocha, jednoduché objekty, transformace 

Uchopování objektů, pivot, 2D objekty 

Modifikátory 

Nástroj Loft 

Nástroj Lathe 

Booleovské operace s tělesy 

Render - základy 

Modelování pomocí Editable Poly – úvod 

Editable Poly – raketa 

Editable Poly – příbor 

Editable Poly – žárovka 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

září 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 

2. Samostatná práce a renderování - 3ds Max (14 hodin)  prosinec 
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Vlastní 3D návrh a modelování sluchátek 14    leden 

3. Dotváření 3D scény - 3ds Max (20 hodin) 

Tvorba materiálů 

Vrstvení materiálů 

Materiál vody 

Materiál skla 

Materiál terénu 

Světla a jejich nastavení 

Kamery a jejich nastavení 

Import a export, využití dalších programů 

Základy animace 

 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

6 

 

únor 

 

 

 

 

 

 

 

duben 

4. 

 

Samostatná práce a renderování - 3ds Max (10 hodin) 

Úprava vytvořených 3D modelů v programu Inventor 

převedených do  

3ds Maxu 

Tvorba vlastních materiálů na importovaných objektech 

Jednoduché animace importovaných objektů 

Renderování importovaných objektů 

 

2 

 

2 

4 

2 

 

duben 

 

 

 

červen 

4.r. Tématický celek 
Počty 

hodin 
Období 

1. Pokročilé modelování (19 hodin) 

- Modelování hlavy 

- Modelování obličeje 

- Tvorba vlasů 

- Modelování karoserie automobilu – modelování, tvorba 

materiálu, render 

Vizuální efekty a animace (10 hodin) 
- Další možnosti animace 

- typy a možnosti renderování 

- pohybová grafika 

- simulace s využitím fyzikálních vlastností, Funkce MassFX 

 

4 

4 

1 

10 

 

 

1 

1 

3 

5 

září - 

leden 

2. Pokročilé využití programu Inventor: CAE  
Deformačně napěťové modelování stavů pomocí FEM v prostředí 

ANSYS:  

- diskretizace modelu součásti 

- aplikace okrajových podmínek geometrických (vazby) a 

silových (zatížení) 

- posuzování reálnosti modelu úlohy (verifikace) 

- posuzování reálnosti numerického řešení (validace) 

- optimalizace sítě prvků a geometrie součásti 

celkem  

29 hodin 
(po zavedení 

pojmů jsou 

všechny 

stand. kroky 

simulace 

opakovaně 

procvičovány 

na prakt. 

příkladech) 

únor - 

květen  
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6.27 TECHNICKÝ SOFTWARE 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství  

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je přispívat k formování všestranně technicky vzdělaného člověka a vést ho 

k důslednosti a přesnosti. Žák je schopen vyhledávat potřebné informace, interpretovat a 

vyhodnocovat je, orientuje se v odborné literatuře, kterou využívá pro řešení daných 

problémů. Žák umí nakreslit a vysvětlit schéma určitého zařízení, ovládá základní technický 

software pro tvorbu technické dokumentace, přípravu výroby a přechod od projektu 

k technologii výroby, pro vizualizaci a prezentaci projektů, pro 2D a 3D modelování, pro 

tvorbu programové aplikace podle potřeby pracoviště i programování jednočipových 

mikropočítačů, automatické řízení pro výrobně technologické celky i logistiku. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět Technický software připraví žáky nejen pro úspěšné aplikování počítačových 

systémů ve strojírenské praxi, ale i pro úspěšný přechod ke studiu technických oborů na 

vysokých školách. Žáci musí ovládat nejpoužívanější CAD i CAM systémy a další programy. 

Proto jsou voleny konkrétní softwarové produkty, aby zastupovaly nejmodernější verze v této 

technické profesi. Cílem je žáky naučit využívat svých poznatků při řešení praktických úloh 

z dané oblasti. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka předmětu Technický software je zařazena do druhého až čtvrtého ročníku. Probíhá 

v rozsahu dvou hodin týdně. Při výuce jsou v hojné míře využívány praktické ukázky, modely 

i skutečné strojní součásti a jednoduché sestavy. Tím je rozvíjena  prostorová představivost 

žáků. Žáci při práci využívají rovněž technickou literaturu, platné normy a pracují se 

strojnickými tabulkami a knihovnami. 

Přístup pedagoga i obsah učiva je volen tak, aby u žáků rostla motivace k učení a efektivita 

vzdělávacího procesu. Vedle tradičních metod vyučování jako je výklad, vysvětlování a 

procvičování pod dohledem učitele jsou při výuce využívány moderní vyučovací metody a 

nejmodernější software i hardware. Důležité je procvičování učiva častým opakováním, 

prohlubování témat formou samostatných ročníkových projektů a zařazování úloh 

vztahujících se k odborným předmětům a praxi. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni tak, aby hodnocení mělo motivační charakter. Jsou zadávány kontrolní 

grafické práce a žákům, kteří dosáhnou špatných výsledků, bude umožněno přezkoušení 

odevzdáním opravné práce. Při klasifikaci vyučující vychází nejen z výsledků písemného a 

ústního zkoušení, ale i z celkového přístupu žáka k vyučovacímu předmětu. Hodnocení 

výsledků žáků se řídí klasifikačním řádem školy. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci si v hodinách technického software rozvinou znalosti a dovednosti potřebné k učení se, 

naučí se vyrovnávat s různými situacemi a problémy, budou připraveni řešit úkoly nutné pro 

zvládnutí technickohospodářských funkcí, pro které jsou připravováni. Žák bude správně 

používat a převádět jednotky, zvolí pro řešení úkolu odpovídající postupy a techniky a použije 

vhodné algoritmy. Žák bude umět hledat a vytvářet integrační vazby s ostatními předměty 

(Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie), využívat technické normy, výpočetní a 

informační techniku, vytvářet grafický dokument pro technickou vizualizaci a prezentaci, 

využívat moderní informační a komunikační technologie včetně dálkového řízení technologie, 

zvládne tvorbu technické dokumentace v CAD systémech i efektivní využití CAD-CAM i NC 

simulací, vytvoří spolehlivý program pro řízení technické aplikace, naprogramuje PIC. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – uplatňuje při řešení úloh znalosti o materiálech a technologiích 

z hlediska úspor a ekologie. 

Informační a komunikační technologie – učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a 

rozhodování při plnění úkolů, aplikační software se pro něj stává pracovním nástrojem. 

Občan v demokratické společnosti – Důslednost, objektivita a taktnost ze strany pedagoga by 

měla vést ke vzniku přátelských vazeb a k čestnému jednání i v kolektivu velmi rozdílně 

nadaných, kreativních a ambiciózních žáků. 

Člověk a svět práce – žáci se učí pohotově a efektivně využívat nabyté informace 

v obdobných praktických úlohách, získávají vyšší sebevědomí a přitom si zachovávají 

zdravou míru sebekritiky. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- vypracovává konstrukční dokumentaci 

strojních součástí a prvků konstrukcí 

- řeší dílčí úkoly při zpracování přípravné 

projektové dokumentace (např. zařízení 

technologických pracovišť, design, prezentaci 

a vizualizaci, apod.); 

- využívá ke konstrukčním činnostem výp. 

techniku s příslušnými aplikačními programy. 

- zná problematiku CNC strojů 

- zná různé druhy řídicích systémů CNC 

strojů a prakticky ovládá základy práce v nich 

- Mikroprog F, S; Edge CAM: souřadný 

systém, prvky, roviny CPL, zobrazení 

součásti 

simulace obrábění, NC kód, Postprocesor pro 

frézování a soustružení 

- technologické programování v TSW – CAM 

- technologické programování v TSW – NC -

S/H/F (Siemens, Heidenhain, Fanuc) 

- Cbuilder: tvorba technických aplikací 

- Control Web: teorie řízení a regulace, tvorba 

technických aplikací řízení a regulace, tvorba 

uživatelských programů PIC 

 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  TECHNICKÝ SOFTWARE 

Ročník:  2. – 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 2. ročník 2 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně 

Zpracovali: Ing. Iva Špalková, Ing. Pavel Musila, Ing. Pavel Škrábek (srpen 2013) 
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Učebnice: HEIDENHAIN / SIEMENS / FANUC 

-  příručka, průvodce, návody k obsluze a programování, popisný dialog, 

DIN/ISO 

- http://www.heidenhain.cz/ 

- http://www.fanucfa.com/cz-cz/Home 

  Strojnické tabulky (libovolné) 

  CAM - příručka uživatele-základní oddíl, soustružení, frézování 

  Miloslav Štulpa: Obráběcí stroje a jejich programování. BEN 2008 

Svoboda, Evžen. Technologie a programování CNC. Praha: Fragment,  

1998. ISBN 80-7200-297-X  

Bartoš, Vlastimil. Základy CNC obráběcích strojů. Praha: Fragment, 1998. 

ISBN 80-7200-295-3 

Oplatek František. Číslicové řízení obráběcích strojů. Praha: Fragment,  

1998. ISBN 80-7200-294-5 
 

2.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Základy CNC strojů, nástrojů a                          
Úvod do problematiky CNC strojů a nástrojů  

Koncepce realizace projektu CAD/CAM  

TSW –  vstupy, výstupy 

CNC stroje ve výrobě: 

- rozdělení, vývojové stupně 

- výhody a přednosti 

- porovnání s konvenčními stroji 

- konstrukce 

Nástroje pro CNC obráběcí stroje 

Řezné podmínky 

Práce technologa – programátora 

Ekonomika CNC  

(12 h) 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

září - říjen 

 2. Úvod do  programování v TSW- CAM           
Systémy číslicového řízení 

Způsoby programování 

Řídicí systémy – režimy práce    

CAD 2D-CAM pro Soustružení / Frézování: 

- úvod do CAM 

- frézování - 3 osy, obrábění 

- tvorba ukládání dat 

- režimy CAM, souřadné systémy 

- tvorba a úpravy 3D geometrie 

 

- určení polotovaru, nástroje 

- soustružnické instrukce - 2-osy, obrábění 

- grafické ověření obrábění 

- NC komunikace v CAM 

(38 h) 

1 

1 

1 

 

10 

1 

1 

4 

2 

 

5 

5 

6 

1 

listopad - březen 

 3. Úvod do tg. programování v TSW- NC-S/H/F   

           S=Siemens, H=Heidenhain, F=Fanuc 

- ovládací prvky programovací jednotky 

- programování DIN/ISO 

- základní geometrické definice 

(10 h) 

 

4 

4 

 

duben - květen 

http://www.heidenhain.cz/
http://www.fanucfa.com/cz-cz/Home
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- základy NC programování 

- dráhové údaje 

- programování dráhových příkazů 

- chování při dráhovém řízení 

- řízení posuvu a pohybu vřetene 

- korekce nástrojů 

- přídavné funkce 

- technika podprogramů 

- vytvoření programu 

- simulování programu 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Samostatná práce                                                    
Dle zadané úlohy 

6 h 

 

červen 

3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Práce s grafickým simulátorem                
Úvod do problematiky práce s gr. simulátorem  

Ovládání 

Nastavení 

Programování, editování, testování 

Simulace 

(12 h)  

1 

1 

1 

8 

1 

září - říjen 

 2. Úvod do tg. programování v TSW- NC-H   
             H=Heidenhain   

- ovládací prvky programovací jednotky 

- programování DIN/ISO + cykly + konturové 

programování ICP, DXF import kontur 

- programování v Dialogu v otevřeném textu,   

iTNC 530, DataPilot-MP620/CP, smart.Turn,   

- základní geometrické definice 

- základy NC programování 

- dráhové údaje 

- programování dráhových příkazů 

- chování při dráhovém řízení 

- řízení posuvu a pohybu vřetene 

- korekce nástrojů 

- přídavné funkce 

- technika podprogramů 

- vytvoření programu 

- simulování programu 

24 h listopad - leden 

 3. Úvod do tg. programování v TSW- CAM           
Systémy číslicového řízení 

Způsoby programování 

Řídicí systémy – režimy práce    

CAD 2D/3D-CAM pro Soustružení / Frézování: 

- úvod do CAM 

- tvorba ukládání dat 

- režimy CAM, souřadné systémy 

- tvorba a úpravy 2D/3D geometrie 

- vytvoření profilu z externího SW 

- určení polotovaru, nástroje 

- soustružnické instrukce - 2-osé obrábění, C/Y osa 

(24 h)  

1 (opak. 2.r.) 

 

 

1 (opak. 2.r.) 

 

 

 

 

 

 

10 

únor - květen 
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- frézovací instrukce – obrábění po profilu-kontuře, 

obrábění kapes, tvaru, zápustek, drážek, děr, 

rovinné, 2,5D frézování, souvislé 5-ti osé, 

frézování obecných ploch 

- grafické ověření obrábění 

- NC komunikace v CAM 

10 

 

 

1 

1 

 

4. Samostatná práce                                                    
Dle zadané úlohy 

6 h 
 

červen 

4.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. CNC soustruh /  frézka / grafický simulátor      
- bezpečnost práce 

- zapnutí stroje a systému 

- nájezd Referenčního Bodu 

- volba pracovního režimu a základní úkony v něm 
- souřadný systém 

- vztažné body 

- korekce nástrojů 

- koordinační systém soustruhu / frézky / gr. sim. 

(4 h) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

září - říjen 

 2.  Základy programování                                        
- druhy programování 

- programové funkce 

- založení a vyvolání programu 

- komunikace PC – stroj / gr. simulátor 

- editace programu v dialogu 

- grafická simulace 

(4 h) 

1 

 

1 

 

1 

1 

listopad - leden 

 3.  Programování základních pracovních pohybů  

- pohyb po přímce a kružnici  

- zaoblení a zkosení hran 

- vytvoření programu 

- simulování programu 

(20 h)   

5 

5 

5 

5 

únor - květen 

 4. Programování pomocí cyklů /H/CAM/               
- popis cyklů a jejich funkcí 

- cyklus podélného a příčného hrubování 

- cyklus obrábění podle kontury 

- tvorba programů pomocí cyklů 

- simulování programu 

(20 h) 

5 

5 

5 

5 

 

 5. Práce na stroji                                                        
- upínání nástrojů 

- upínání obrobků 

- seřizování nástrojů 

- posunutí nulového bodu 

- výroba 

(10 h) 

2 

2 

2 

2 

2 

červen 
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6.28 ZÁKLADY STAVITELSTVÍ 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1. 9. 2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Předmět Základy stavitelství shrnuje základní poznatky potřebné pro výstavbu objektů. Obsah 

výuky má poskytnout žákovi základní vědomosti o stavebních konstrukcích a stavebních 

materiálech, z  kterých jsou zhotoveny. Žák získá přehled o druzích a vlastnostech stavebních 

materiálů a o objektech pozemních staveb. 

Tento předmět rozvíjí logické myšlení a vede žáka k aktivnímu a samostatnému řešení daných 

problémů, a to z hledisek konstrukčních, technologických, materiálových, architektonických i 

ekologických, požární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je zaměřeno na požadavky současného stavu pozemního stavitelství. Výuka probíhá 

ve druhém ročníku. Struktura předmětu odpovídá logické struktuře stavebních prací na 

objektech, počínaje stavebními materiály a přes zemní práce, stavební konstrukce, schodiště a 

střechy až po dokončovací práce. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka probíhá ve druhém ročníku dvě hodiny týdně. Základní organizační formou je 

vyučovací hodina, kde probíhá teoretická příprava. Ta je v průběhu studia doplňována 

tematicky zaměřenými odbornými exkurzemi. Při výuce je využíváno všech dostupných 

moderních vyučovacích metod a pomůcek v souladu s charakterem probíraného učiva.  

 

Způsob hodnocení žáka 

Kriteria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy. Hodnocení žáka je založeno na 

několika ukazatelích. Testy dopředu ohlášené zahrnují vždy jeden tematický celek, na začátku 

hodiny bývá prováděno krátké přibližně desetiminutové ústní ověření znalostí z minulé 

hodiny, žáci samostatně vypracovávají odborné referáty a eseje. Na hodnocení žáka se dále 

podílí jeho aktivní projev ve  vyučovacích hodinách a samostatnost při řešení problémových 

úloh. Hodnocení žáka musí mít vždy motivační charakter.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence – žák dovede využívat získaných informací při řešení zadaných 

úkolů. Používá odbornou terminologii. Rozvíjí si logické myšlení a úsudek, zdokonaluje se ve 

vyjadřování svých názorů před ostatními žáky. 

Sociální kompetence – žák se učí přijímat a zodpovědně řešit zadané úkoly, nezaujatě zvažuje 

návrhy druhých, přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů. 

Samostatnost při řešení úkolů – při řešení žák dovede využívat nabyté znalosti, dokáže 

propojit jednotlivé tematické okruhy, nevnímat je odděleně, porozumět vzájemným vztahům 

mezi nimi. Být samostatný, pečlivý, tvůrčí a zodpovědný za vykonanou práci.  
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Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – umí vyhledat pro získání 

určitých informací odpovídající informační zdroj. Získané informace dovede efektivně využít.  

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí – přínos předmětu Základy stavitelství spočívá v poznání a 

aplikování nových nebo inovovaných materiálů a technologií, které by měly splňovat přísné 

ekonomické i ekologické normy. Rozvíjí odpovědnost žáků za uchování přírodního bohatství, 

učí je jednat hospodárně, dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví. 

Informační a komunikační technologie – žák efektivně využívá prvků moderních 

informačních a komunikačních technologií v průběhu vzdělávání. 

Občan v demokratické společnosti – přínos předmětu je realizován tím, že žák je veden 

k aktivitě, odpovědnosti při řešení úkolů, k  dialogu, k respektování druhých, k práci ve 

skupině. 

Člověk a svět  práce –  žák je vychováván k pečlivosti a přesnosti v práci tak, aby své 

vědomosti a dovednosti dovedl uplatnit na trhu práce. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- má přehled o typech staveb a účelnosti 

- vyjmenuje druhy stavebních konstrukcí 

- umí používat odbornou terminologii 

Úvod 

Úvod do stavebnictví 

Rozdělení staveb 

Stavební názvosloví 

- získá přehled o fyzikálních a chemických 

vlastnostech stavebních materiálů 

- uvede základní druhy stavebních materiálů, 

vysvětlí a odůvodní jejich použití  

- rozlišuje druhy stavebního kamene, stavební 

keramiky, skla, vysvětlí jejich vlastnosti a 

možnosti použití 

- zná druhy betonu, složení, vlastnosti a 

použití 

- rozlišuje železné a neželezné kovy, zná 

použití oceli ve stavebnictví 

- rozlišuje druhy pojiv a malt, uvede jejich 

vlastnosti a možnosti použití 

- zná základní druhy obkladů a dlažeb 

- objasní funkci izolace tepelné, zvukové, 

hydroizolace a izolace proti radonu 

- vyjmenuje nejběžněji používané materiály a 

výrobky pro jednotlivé druhy izolace 

Stavební materiály 

- vysvětlí vytýčení stavby, účel laviček a 

vytyčovacích bodů 

- vyjmenuje různé druhy zemních prací 

- vysvětlí účel odvodňování 

- vysvětlí účel zakládání staveb 

- vyjmenuje druhy základů 

- vysvětlí rozdíl mezi nosnou a nenosnou 

Stavební konstrukce 
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svislou konstrukcí 

- vyjmenuje stavební prvky a materiály, které 

mohou být použity pro svislé konstrukce 

- objasní účel vazby zdiva 

- vysvětlí základní funkci a použití příček 

- vysvětlí význam komínů a základní 

názvosloví 

- objasní princip tahu komínového průduchu 

- vyjmenuje a vysvětlí požadavky na stropní 

konstrukce a objasní jejich funkci 

- zná funkci ztužujících pozedních věnců 

- vyjmenuje základní názvosloví a části 

schodišť 

- zná tvary a druhy schodišť podle konstrukce 

- zná tvary a druhy střech 

- pojmenuje části dřevěného krovu vaznicové 

soustavy a vysvětlí jejich funkci 

- zná druhy střešní krytiny a jejich použití 

- vysvětlí účel omítek a obkladů 

- popíše úpravy podkladu před omítáním a 

vysvětlí postup při omítání 

- vysvětlí funkci podlahy, její vrstvy a 

základní požadavky 

- zná základní funkci a druhy klempířských, 

zámečnických, natěračských a malířských 

prací 

- zná zásady zobrazování stavebních výkresů Výkresy ve stavebnictví 

 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  ZÁKLADY STAVITELSTVÍ 

Ročník:  2. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 2 týdně  

Zpracovala: Ing. Eva Pivokonská 

Učebnice: Doseděl, A. a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročníky SOU. Praha:  

SOBOTÁLES, 1998. 

Dědek, M., Vošický, F. Stavební materiály pro 1. ročník SPŠ stavebních,  

Praha: SOBOTÁLES, 1997. 
 

2.r. Tématický celek 
Počty 

hodin 
Období 

1. Úvod (2 hodiny) 

Úvod do stavebnictví 

 

2    2. 

září 

 

2. Stavební materiály (28 hodin) 

Vlastnosti stavebních materiálů 

Cihlářské výrobky 

Stavební kámen 

 

2    4. 

3    7. 

2    9. 

 

 

říjen 
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Dřevo 

Opakování 

Sklo 

Pojiva 

Malty 

Opakování 

Beton 

Tvárnice 

Kovy 

Izolační materiály 

Opakování 

2   11. 

1   12. 

2   14. 

3   17. 

2   19. 

1   20. 

3   23. 

2   25. 

2   27. 

2   29. 

1   30. 

 

listopad 

 

 

 

prosinec 

 

leden 

3. Stavební konstrukce (30 hodin) 

Přípravné práce na staveništi 

Zemní práce a základy 

Opakování 

Svislé konstrukce 

Komíny 

Opakování 

Vodorovné konstrukce 

Schodiště  

Opakování 

Střechy 

Dokončovací práce 

Opakování 

 

2   32. 

4   36. 

1   37. 

6   43.  

2   45. 

1   46. 

4   50.  

3   53. 

1   54. 

3   57. 

2   59. 

1   60. 

 

únor 

 

 

březen 

 

duben 

 

 

květen 

4. Výkresy ve stavebnictví (2 hodiny) 2   62. červen 

5. Opakování (4 hodiny) 4   66. červen 
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6.29 STAVEBNÍ TECHNOLOGIE 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1. 9. 2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem vyučovacího předmětu Stavební technologie je poskytnout žákům odborné vědomosti 

v oblasti pracovních metod a technologických postupů. Žák by měl být vybaven řadou 

praktických odborných vědomostí o zpracování stavebních materiálů a polotovarů, způsobech 

realizace a montáže jednotlivých stavebních dílců v konečný objekt, o postupu výstavby 

(realizace) objektu s vysvětlením významu a poznáním základních pracovních činností ve 

stavebnictví. Žák by měl pochopit vzájemné vztahy mezi pracemi ve stavebnictví a 

možnostmi jejich mechanizace. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je zaměřeno na požadavky současného pozemního stavitelství. Výuka probíhá ve třetím 

ročníku. Žák si v tomto předmětu osvojí potřebné znalosti problematiky stavebních 

pracovních postupů jednotlivých částí stavebních celků, získá přehled o jednotlivých 

stavebních konstrukcích, jejich členění na druhy a zná jejich účel. Získá přehled o 

jednotlivých druzích budov, jejich konstrukčních systémech a částech, o používaném 

pracovním nářadí a pomůckách, o elektrických zařízeních a strojích. Znalost jednotlivých 

stavebních konstrukcí, jejich druhů a pracovních postupů také přispívá k poznatkům o 

používání vhodných materiálů, jejich vlastnostech a o požadavcích bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Předmět Stavební technologie navazuje na předmět Základy stavitelství , 

který se vyučuje ve druhém ročníku. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka probíhá ve třetím ročníku dvě hodiny týdně. Základní organizační formou je vyučovací 

hodina, kde probíhá teoretická příprava. Ta je v průběhu studia doplňována tematicky 

zaměřenými odbornými exkurzemi a odbornými referáty vypracovanými žáky. Při výuce je 

využíváno všech dostupných moderních vyučovacích metod a pomůcek v souladu 

s charakterem probíraného učiva. 

 

Způsob hodnocení žáka 

Kriteria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy. Hodnocení žáka je založeno na 

několika ukazatelích. Testy dopředu ohlášené zahrnují vždy jeden tematický celek, na začátku 

hodiny bývá provedeno krátké přibližně desetiminutové ústní ověření znalostí z minulé 

hodiny, žáci samostatně vypracovávají odborné referáty a eseje. Na hodnocení žáka se dále 

podílí jeho aktivní projev ve  vyučovacích hodinách a samostatnost při řešení problémových 

úloh. Hodnocení žáka musí mít vždy motivační charakter. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence – žák dovede využívat získaných informací při řešení zadaných 

úkolů. Používá odbornou terminologii. Rozvíjí si logické myšlení a úsudek, zdokonaluje se ve 

vyjadřování svých názorů před ostatními žáky. 

Sociální kompetence – žák se učí přijímat a zodpovědně řešit zadané úkoly, nezaujatě zvažuje 

návrhy druhých, přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů. 

Samostatnost při řešení úkolů – při řešení žák dovede využívat nabyté znalosti, dokáže 

propojit jednotlivé tematické okruhy, nevnímat je odděleně, porozumět vzájemným vztahům 

mezi nimi. Být samostatný, pečlivý, tvůrčí a zodpovědný za vykonanou práci.  

Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – umí vyhledat pro získání 

určitých informací odpovídající informační zdroj a získané informace dovede efektivně 

využít.  

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí – žák umí odpovědně uplatňovat metody a technologické postupy 

šetrné k životnímu prostředí. 

Informační a komunikační technologie – žák využívá prvků moderních informačních a 

komunikačních technologií v průběhu vzdělávání i při samostatném řešení praktických úkolů. 

Občan v demokratické společnosti – přínos předmětu je realizován tím, že žák je veden 

k aktivitě, odpovědnosti při řešení úkolů, k  dialogu, k respektování druhých, k práci ve 

skupině. 

Člověk a svět práce – žák je vychováván k pečlivosti a přesnosti v práci, k hospodárnosti a 

technologické kázni při realizaci stavebních konstrukcí tak, aby své vědomosti a dovednosti 

dovedl uplatnit na trhu práce. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- vysvětlí účel a druhy geologického 

průzkumu 

- vysvětlí vytýčení stavby, účel laviček a 

vytyčovacích bodů 

- vyjmenuje různé druhy zemních prací, 

vysvětlí účel odvodňování 

Zemní práce 

- vysvětlí účel zakládání staveb 

- vyjmenuje, načrtne a popíše jednotlivé 

druhy základů  

- zná stroje na beranění, vrtné soupravy, 

rypadla a další speciální stroje 

Zakládání staveb 

- zná technologické a pracovní postupy 

vyzdívání cihelného, kamenného a smíšeného 

zdiva 

- uvede požadavky na zřizování sopouchů, 

vybíracích a vymetacích otvorů 

- vysvětlí postup vyzdění komínu 

Zednické práce 

- uvede rozdělení a použití prostého betonu, 

betonu proloženého kameny, betonu 

Betonářské práce 
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pórovitého a stříkaného 

- vysvětlí postup míchání čerstvého betonu 

- popíše dopravu, uložení, zvlhčování a 

ošetřování betonu 

- zná základní druhy systémového bednění 

- pojmenuje části dřevěného krovu vaznicové 

soustavy a vysvětlí jejich funkci 

- vysvětlí skladbu střešního pláště 

- uvede rozdíl mezi střechou jednoplášťovou a 

dvouplášťovou 

- zná druhy střešní krytiny a jejich použití 

Pokrývačské práce 

- rozlišuje druhy malty na vnitřní a venkovní 

omítky 

- sestaví postup provádění ruční vnitřní 

omítky tradičními metodami 

- popíše postup práce při vnějším omítání 

- vysvětlí strojní omítání tradičními omítkami 

- popíše přípravu podkladu pro omítání 

Omítkářské práce 

- má přehled o veřejných sítích 

- vysvětlí základní pravidla pro připojování 

objektů na veřejné sítě 

- uvede a identifikuje hlavní části vnitřního 

vodovodu, kanalizace a plynu 

- zná materiály používané pro vnitřní 

kanalizaci a vodovod 

Inženýrské sítě 

- vysvětlí funkci podlahy, její vrstvy a 

základní požadavky  

- zná druhy podlah 

Podlahářské práce 

- vyjmenuje a vysvětlí požadavky na stropní 

konstrukce a objasní jejich funkci 

- zná funkci ztužujících pozedních věnců 

- popíše základní technologické postupy 

monolitických a montovaných stropů 

Stropy 

- vysvětlí použití izolace proti 

otřesům;objasní funkci izolace tepelné, 

zvukové, hydroizolace a izolace proti radonu 

- uvede, do kterých konstrukcí se vkládá 

zvuková izolace; 

- vysvětlí pojmy tepelné ztráty a tepelný most 

- vysvětlí vliv tepelných ztrát na spotřebu 

energie a vnitřní prostředí budov 

- uvede druhy zateplovacích systémů 

- stanoví postup použití tepelné izolace 

- vysvětlí napojení materiálů na tepelnou a 

zvukovou izolaci 

Izolace objektů 

- zná základní funkci a druhy natěračských a 

malířských prací, obkladů a dlažeb 

- vyjmenuje klasické a novodobé materiály 

pro tyto práce 

Dokončovací práce 
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- pojmenuje stroje používané pří bouracích 

pracích 

- zná pravidla bezpečnosti práce při bourání 

objektů 

Bourání objektů 

- uvede základní požadavky bezpečnosti práce 

na stavbách při jednotlivých pracovních 

činnostech a technologických postupech 

Bezpečnost práce na stavbách 

 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  STAVEBNÍ  TECHNOLOGIE 

Ročník:  3. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 2 týdně  

Zpracovala: Ing. Eva Pivokonská 

Učebnice: Nestle, Hans a kol. Moderní stavitelství pro školu a praxi, Praha: EUROPA-  

SOBOTÁLES, 2005 

 

3.r. Tematický celek Počty hodin Období 

1. Úvod (1 hodina) 1 září 

2. Zaměřovací práce (4 hodiny) 

Polohové a výškové vytyčení 

Vytyčení budovy 

Zajištění vytyčení lavičkami 

Opakování 

 

1 

1 

1 

1 

 

3. Zemní práce (5 hodin) 

Výkopy a jejich zajištění 

Tlak v zemi a sedání budovy 

Odvodňování 

Opakování 

 

2 

1   

1 

1 

 

říjen 

 

4. Zakládání (4 hodiny) 

Základy plošné 

Základy hlubinné 

Speciální zakládání 

Opakování 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

5. Zednické práce (7 hodin) 

Vyzdívání zdiva z keramických tvarovek  

Komíny a  komínové zdivo 

Tvárnicové, kamenné a smíšené zdivo 

Lešení 

Opakování 

 

2 

1 

1 

2 

1 

 

listopad 

 

6. Betonářské práce (12 hodin) 

Výroba betonové směsi a její doprava, uložení a zhutnění 

Zvláštní způsoby betonování 

Vlastnosti hotového betonu 

Železobeton a výztuž 

Bednění 

Opakování 

  

3 

2 

1 

3 

2 

1 

 

prosinec 

 

 

leden 
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7. Pokrývačské práce (6 hodin) 

Rozdělení střech 

Větrané a nevětrané střechy 

Druhy krytiny 

Opakování 

 

1 

2 

2 

1 

 

 

únor 

 

8. Omítkářské práce (3 hodiny) 

Druhy omítek 

Ruční a strojní omítání  

Způsoby omítání 

 

1   

1   

1   

 

 

 

březen  

 

9. Podlahářské práce (6 hodin) 

Druhy podlah 

Vrstvy podlah 

Potěry a jejich provedení 

Mazaniny 

Opakování 

 

1   

1   

2   

1   

1 

 

 

 

duben 

10. Izolace objektů (7 hodin) 

Hydroizolace 

Tepelná izolace 

Zvuková izolace 

Požární bezpečnost 

Opakování 

 

2 

2 

1   

1   

1   

 

 

 

květen 

11. Inženýrské sítě a TZB (9 hodin) 

Veřejná kanalizace 

Vnitřní kanalizace 

Veřejný vodovod 

Vnitřní vodovod 

Veřejný plyn 

Vnitřní plyn 

Opakování 

 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

červen 

12. Souhrnné opakování (2 hodiny) 2  
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6.30 STAVEBNÍ STROJE 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je přispívat k formování všestranně technicky vzdělaného člověka, vést 

k porozumění technickým vztahům a souvislostem. Vychovávat člověka, který bude 

technicky zaměřen pro praktický život. Posilovat důvěru žáka ve vlastní schopnosti, 

vytrvalost a kritičnost. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo připravuje žáka k využívání technických poznatků v praktickém životě, k orientování 

se v odborném textu, případně v technických výkresech. Zaměřuje se na základní 

charakteristiku jednotlivých skupin stavebních strojů a zařízení a na vzájemné vazby prací od 

zahájení stavby zemními stroji až po práce dokončovací. Nedílnou součást učiva tvoří stroje a 

technologie v podzemních stavbách a v silničním stavitelství a zakládání staveb. Výklad učiva 

je doplněn o aktuální inovační prvky strojů a zařízení. 

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu a objasňování učiva používá učitel tabuli, video, počítač, dataprojektor, 

prospektové materiály, internet, odborné časopisy a exkurze. Důležité je procvičování učiva, 

prohlubování témat v mezích možností a časté opakování. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnotí se ověřování znalostí ústním i písemným zkoušením, aktivita žáků v hodině, 

samostatné referáty žáků, kontrola vedených poznámek, případně technických skicáků. 

Kriteria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Dochází k rozvoji technických dovedností a jejich využití v ostatních odborných předmětech 

a praxi. Studenti jsou vedeni k samostatné práci, ke znalosti možností využití internetu, ke 

zpracování technických zpráv a ke kultivovanému ústnímu projevu. Využívají znalostí i 

z příbuzných odvětví – strojírenství, technické kreslení, provoz a údržba strojů, matematika, 

informační a komunikační technologie apod. 
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Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – žáci jsou seznámeni s moderními prvky řízení stavebních 

strojů, které mají zásadně pozitivní vliv na životní prostředí především snížením spotřeby 

pohonných hmot, rovněž používání nových motorů u zemních strojů vede k ochraně životního 

prostředí a ovzduší. 

Informační a komunikační technologie – žáci se učí vyhledávat informace pro praktické řešení 

a rozhodování při zpracování samostatných referátů především na internetu a v odborných 

časopisech a textech. 

Občan v demokratické společnosti – žáci často pracují ve skupinách s možností rozdělení rolí 

a prezentace výsledků zpracovaných na základě konkrétního zadání. Cílem je naučit pracovat 

žáky týmově s přispěním jednotlivců, nebát se prezentovat své výsledky a zajímat se o názory 

druhých. Důležitá je i vzájemná pomoc a jednání fair play. 

Člověk a svět práce – žákům jsou detailně popisovány principy obsluhy strojů s názornými 

prezentacemi na odborných exkurzích. Celkově je předmět koncipován jako příprava žáků na 

profesní kariéru s cílem vychovat odborně kvalifikované mladé lidi. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- umí vypočítat řezné a rypné odpory 

- umí vypočítat provozní výkonnosti strojů 

- orientuje se v druzích hornin a zemin 

- zná příslušnou legislativu 

- orientuje se na trhu stavebních strojů, zná 

výrobce/distributory techniky a prováděcí 

stavební firmy v ČR 

 

 Obecná charakteristika oboru 

Žák: 

- umí detailně popsat jednotlivé zemní stroje 

s důrazem na pracovní zařízení a podvozky 

- u jednotlivých skupin strojů je schopen 

přiřadit technologické postupy prováděných 

prací 

- rozlišuje jednotlivé druhy strojů a zařízení a 

zná hlavní podmínky pro jejich provoz 

- zná hlavní i vedlejší technické parametry 

strojů 

 

 Zemní stroje 

Žák: 

- umí detailně popsat jednotlivé silniční stroje 

s důrazem na pracovní zařízení a podvozky 

- jednotlivým skupinám strojů je schopen 

přiřadit technologické postupy prováděných 

prací 

- rozlišuje jednotlivé druhy strojů a zařízení a 

zná hlavní podmínky pro jejich provoz 

- zná hlavní i vedlejší technické parametry 

strojů 

- zná výrobu živičných obalovaných směsí 

 

 Silniční stroje 
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Žák: 

- umí detailně popsat jednotlivé stroje pro 

zakládání staveb s důrazem na pracovní 

zařízení a podvozky 

- jednotlivým skupinám strojů je schopen 

přiřadit technologické postupy prováděných 

prací 

- rozlišuje jednotlivé druhy strojů a zařízení a 

zná hlavní podmínky pro jejich provoz 

- zná hlavní i vedlejší technické parametry 

strojů 

 

 Zakládání staveb 

Žák: 

- rozlišuje jednotlivé druhy strojů a zařízení 

pro výrobu betonu, malt a výztuží a zná 

hlavní podmínky pro jejich provoz 

- zná složení jednotlivých směsí (malt, 

betonů) 

- zná skladování sypkých materiálů nutných 

pro výrobu daných směsí 

 

 Stroje pro výrobu betonu, malt a výztuží 

Žák: 

- umí detailně popsat jednotlivé stroje pro 

dopravu a manipulaci s materiály s důrazem 

na pracovní zařízení a podvozky 

- jednotlivým skupinám strojů je schopen 

přiřadit technol. postupy prováděných prací 

- rozlišuje jednotlivé druhy strojů a zařízení a 

zná hlavní podmínky pro jejich provoz 

- zná hlavní i vedlejší technické parametry 

strojů 

 

 Doprava a manipulace s materiály 

Žák: 

- orientuje se v jednotlivých druzích 

podzemních staveb 

- umí detailně popsat jednotlivé stroje  

- jednotlivým skupinám strojů je schopen 

přiřadit technologické postupy prováděných 

prací 

- rozlišuje jednotlivé druhy strojů a zařízení a 

zná hlavní podmínky pro jejich provoz 

- zná hlavní i vedlejší tech. parametry strojů 

 

Stroje a technologie v podzemních 

stavbách 

Žák: 

- orientuje se v základních metodách 

automatizovaných systémů řízení 

technologických procesů ve stavebnictví 

- zná moderní metody řízení stavebních strojů 

– laser, ultrazvuk, GPS a totální stanice 

- zná dopad těchto metod na ekologii a 

ekonomiku ve stavebnictví 

- umí provést rámcový výpočet návratnosti 

investice  

 

 Nové směry ve stavebnictví 



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Učební osnovy: Stavební stroje 

 

214 

 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  STAVEBNÍ STROJE 

Ročník:  2.- 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 2. ročník 2 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně 

Zpracovali:  Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D.; Ing. Eva Pivokonská (srpen 2013) , 

  Ing. Pavel Kubíček (srpen 2013) 

Učebnice: Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce, Sobotáles, 1999  

Vaněk, A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací, 

 ACADEMIA, ISBN 80-200-1045-9 

Jeřábek, K., Helebrant, F., Jurman, J., Voštová, V.: Stroje pro zemní 

práce - Silniční stroje, VŠB – Technická univerzita Ostrava 1995,  

ISBN 80-7078-389-3  

Ďurkovič, O.: Dopravní a manipulační stroje, ČZU v Praze,  

ISBN 80-213- 134-1 

Kašpar, M., Voštová, V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů, 

ČKAIT, ISBN 80-86364-61-5 

 

2.r. Tematický celek Počty hodin Období 

 1. Úvod do oblasti stavebních strojů 

Úvod do oblasti stavebních strojů 
2 

2 
září 

 2. Stroje pro úpravu kameniva  

Drtiče čelisťové, válcové, odrazové a kladivové 

Mechanická třídící zařízení na kamenivo 

Hydraulická třídící zařízení na kamenivo s rozdílnou hustotou 

Vzduchové třídiče pro jemně mleté materiály 

Mobilní drtírny a třídírny 

Opakování 

10 

4 

2  

1 

1 

1 

1 

 

říjen 

 

 3. Stroje a zařízení pro výrobu ocelové výztuže do betonu 

Druhy výztuže 

Rovnačky, stříhačky, ohýbačky  

Výrobní linky 

Svařování výztuže 

Zařízení na předpínání betonářské výztuže 

Opakování 

7 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

  

listopad 

 4. Samostatná práce 3 prosinec 

 5. Zařízení pro skladování a dávkování složek betonu 

Skladování a dávkování kameniva 

Skladování a dávkování cementu 

Dávkování vody a chemických přísad 

Opakování 

5 

2 

1 

1 

1 

 

 

leden 

 6. Stroje a zařízení pro výrobu betonů a malt 

Druhy míchaček 

Betonárny 

Opakování 

5 
2 

2 

1 

únor 

 

 

 

 7. Stroje a zařízení pro dopravu betonů a malt 5  
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Primární doprava 

Sekundární doprava 

Čerpadla  

Opakování 

2 

1 

1 

1 

 

 

březen 

 8. Stroje a zařízení pro uložení a zhutňování betonů 

Druhy bednění 

Ukládání betonu do bednění 

Zhutňování betonu 

Opakování 

6 

1 

2 

2 

1 

 

 9. Stroje pro zakládání staveb 

Beranění pilota štětovnic a jejich vytahování 

Stroje pro hloubení podzemních stěn 

Injektážní práce 

Kotevní práce 

Snižování vodní hladiny 

Opakování 

8 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

duben 

10. Dokončovací práce 

Diamantová technika u stavebních prací 

Výroba, čištění a sanace betonových podlah a ploch 

Výroba malt a betonů pro zdění a omítání 

Opakování 

8 
2 

3 

2 

1 

květen 

11. Samostatná práce 3 červen 

12. Souhrnné opakování 4  

3.r. Tematický celek Počty hodin Období 

1. Úvod do problematiky zemních prací 

Technologie zemních prací 
3 

3 
září 

2. Pracovní nástroje těžebních strojů  

Způsoby rozpojování zemin  

Základní tvary a geometrie nástrojů 

Silové účinky mezi nástrojem a zeminou 

3 

1 

1 

1 

 

 

 

 

3. Pohony strojů pro zemní práce 

Druhy pohonů a jejich použití 
6 

6 
říjen 

4. Systémy řízení a ovládání strojů 

Řízení a ovládání kolových strojů 

Řízení a ovládání pásových strojů 

Automatické řízení stavebních strojů 

6 

2 

2 

2 

 

listopad 

5. Rypadla 

Rypadla lopatová 

Rypadla korečková 

Rýhovače 

Rypadla speciální  

12 

7 

1 

2 

2 

 

 prosinec 

 

leden 

6. Traktorové stroje  

Dozery  

Grejdry 

Skrejpry 

Rozrývače 

14 

4 

4 

4 

2 

 

 

únor 

 

březen 

7. Zhutňovací stroje 

Zhutňovací válce statické, motorové a vibrační 

Zhutňovací pěchy a desky, výbušná dusadla 

8 
5 

3 

 

 

duben 
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8. Doprava a manipulace stavebními materiály 

Kolejové dopravní prostředky 

Nákladní automobily, dampry a terénní vozy 

Nakladače lopatové 

Nakladače kontinuální 

Dopravní vozíky 

Prostředky pro ložné operace 

Dopravníky pásové a speciální 

Těžkotonážní modulové přepravní prostředky 

14 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

 

 

 

květen 

 

červen 

4.r. Tematický celek Počty hodin Období 

1. Zvedací a montážní prostředky 

Věžové jeřáby 

Mobilní jeřáby 

Speciální jeřáby 

Stavební výtahy 

Stavební plošiny a lávky 

Mobilní vysokozdvižné plošiny 

11 
 3 

 3 

 2 

 1 

 1 

 1 

září 

 

 

říjen 

 

2. Stroje pro stavbu a údržbu vozovek 

Stroje pro stabilizaci podkladních vrstev 

Výroba obalovaných živičných směsí 

Finišery na pokládání a zhutňování obalované živičné směsi 

Finišery na pokládání a zhutňování betonové vozovky 

Stroje pro letní údržbu a opravy vozovek 

Stroje pro zimní údržbu vozovek 

 8 

 1 

 1 

 2 

 2 

 1 

 1 

 

 

 

listopad 

 

 

 

3. Vrtací technika  

Funkční principy 

Vrtací kladiva 

Vrtné soupravy 

 8 
 2 

 3 

 3 

 

 

prosinec 

4. Podzemní práce 

Bezvýkopové ukládání potrubí 

Protlačování potrubí 

Horizontální vrtání a mikrotunelování 

Ražení štol a tunelů 

13 
 3 

 2 

 4 

 4 

 

 

leden 

 

 

5. Stroje a zařízení pro obnovu stavebních materiálů 

Strojní mechanické bourání a dělení zdiva a konstrukcí 

Třídění a úprava starých materiálů a demolic a deponií 

Recyklační soupravy 

 6 

 2 

 2 

 2 

 

únor 

 

 

6. Ekologie ve stavebnictví  2 březen 

7. Ekonomie ve stavebnictví  2  

8. Souhrnné opakování   8 duben 
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6.31 KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ - MSV 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu Konstrukční cvičení pro Mechanizaci stavebnictví je získat dovednosti 

v konstruování strojních součástí a funkčních celků zejména stavebních strojů. Vytvářet 

spojení základů teorie a praktické činnosti, rozvíjet schopnost samostatně prakticky 

uplatňovat získané vědomosti a osvojit si podmínky a způsoby práce v týmu. Vést 

k ukázněnosti, vytrvalosti, přesnosti, ekonomičnosti, technologičnosti a estetičnosti řešení při 

respektování zásad bezpečnosti konstrukčního prvku při jeho provozu. 

 

Charakteristika učiva 

V hodinách tohoto předmětu žáci provádějí konstrukční návrhy, výrobní výkresy strojních 

součástí a výkresy sestav strojních celků s uplatňováním normalizace a unifikace a 

s dodržováním všech formálních náležitostí. 

 

Metody a formy výuky 

Při zadávání úlohy se provede rozbor požadavků, seznámení s postupem práce a s termíny 

řešení. Výklad je doplněn ukázkou již zpracované dokumentace a podle možností i 

navrhované strojní součásti nebo celku. Žáci jsou vedeni k soustavnému používání norem, 

příruček a technické literatury. Dokumentaci zpracovávají v předepsané úpravě s použitím 

výpočetní techniky. Důraz se klade na dodržení dílčích a konečných termínů. 

 

Způsob hodnocení žáků 

U prací žáků se hodnotí postup, správnost a logičnost řešení, grafická úprava a dodržování 

norem a termínů. Zohledňuje se nápaditost a aktivní přístup. Kriteria hodnocení vycházejí 

z klasifikačního řádu školy. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci si v předmětu vytvářejí dovednost konstruovat strojní součásti a funkční celky 

s dodržením technologičnosti konstrukce, zásad normalizace a standardizace a s odpovědností 

za svou práci. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – žáci jsou vedeni k pracovní kázni, která přispívá ke kladnému 

vztahu k životnímu prostředí, k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, k hospodárnému 

a efektnímu jednání a konstruování. 

Informační a komunikační technologie – žáci používají softwarové systémy pro konstruování 

a výpočetní technika je tedy nutným a běžným prostředkem jejich práce. 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k diskusím, k hodnocení různých 

situací, k samostatnému rozhodování a k odpovědnosti za svou práci. 
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Člověk a svět práce – organizace předmětu rozvíjí smysl pro přesnost, důslednost, 

odpovědnost, dochvilnost, pečlivost a pořádek, a tím zvyšuje úspěšnost zařazení do 

pracovního kolektivu. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- navrhuje tvar, rozměry a materiál základních 

strojních součástí, prvků a částí konstrukcí, 

nástrojů, nářadí a dalších výrobních pomůcek; 

- navrhuje pro dané použití druh, způsob a 

provedení rozebíratelných a nerozebíratelných 

spojů; 

- předepisuje pro rozebíratelné spoje druh, 

rozměry a počet spojovacích součástí  a 

způsob jejich pojištění; 

- určuje pro svarové spoje druhy svarů, jejich 

základní rozměry, technologii svařování, druh 

přídavného materiálu apod.; 

- navrhuje pro ostatní nerozebíratelné spoje 

druh, rozměry a počet spojovacích součástí, 

velikost přesahu apod.; 

- navrhuje způsoby utěsňování spojů, způsoby 

utěsňování pohybujících se součástí a volí 

prvky používané k utěsňování; 

- předepisuje s využíváním norem, tabulek, 

katalogů, servisní dokumentace aj. zdrojů 

informací identifikační údaje 

normalizovaných strojních součástí a prvků; 

- podle návrhu technologa konstruuje nářadí, 

nástroje, přípravky, měřidla aj. výrobní 

pomůcky pro strojírenskou výrobu; 

- konstruuje strojní součásti, prvky konstrukcí 

a jednoduchá sestavení; 

Strojní součásti a spoje 
- spojovací součásti 

- pojišťování rozebíratelných spojů 

- součásti k přenosu sil a momentů 

- potrubí a jeho příslušenství 

- spoje a utěsňování strojních součástí 

Žák: 

- vypracovává konstrukční dokumentaci 

strojních součástí a prvků konstrukcí, nářadí, 

nástrojů, přípravků, měřidel aj. výrobních 

pomůcek pro strojírenskou výrobu; 

- kreslí výkresy součástí – zobrazuje tvar 

součástí, kótuje jejich délkové rozměry a 

úhly, stanovuje jejich dovolené úchylky, 

úchylky geometrického tvaru a vzájemné 

polohy jejich ploch a prvků; 

- stanovuje a předepisuje jakost a úpravu 

povrchu součástí, jejich tepelné zpracování a 

další požadavky; 

Technická dokumentace 

- technické zobrazování 

- kótování 

- lícování 

- předepisování přesnosti rozměrů, úhlů, 

geometrických tolerancí, jakosti povrchu a 

tepelného zpracování 

- výkresy součástí 

- výkresy sestavení 

- schémata 

- další konstrukční dokumentace 

- programy pro podporu konstruování 
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- kreslí výkresy jednodušších sestavení, 

vypracovává k nim rozpisky součástí, 

kusovníky a další související dokumentaci; 

- kreslí schémata potrubí, kinematických a 

tekutinových mechanizmů apod.; 

- řeší dílčí úkoly při zpracování přípravné 

projektové dokumentace; 

- využívá ke konstrukčním činnostem 

výpočetní techniku s příslušnými aplikačními 

programy. 

 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ 

Ročník:  3.-4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 3. ročník 2 týdně, 3. ročník 4 týdně 

Zpracoval: Ing. Pavel Kubíček, Ing. Václav Koranda (srpen 2013) 

Učebnice: Kříž a kol. : Strojní součásti I pro SPŠ strojnické, SNTL Praha 1984 

Kříž a kol. : Stavba a provoz strojů II – Převody, SNTL Praha 1974 

Kříž a kol. : Stavba a provoz strojů III – Mechanismy, SNTL Praha 1979 

Řasa, Švercl : Strojnické tabulky, Scientia Praha 2004 
 

3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Čepový spoj 

Výpočty 

Výrobní výkres čepu 

 8 

 4 

 4 

září 

 2. Hřídele  
Výpočty 

Výrobní výkres hřídele 

 9 
 4 

 5 

říjen 

 3. Spojky 
Výpočty 

Výrobní výkres jedné součásti spojky 

 7 
 2 

 5 

listopad 

 

 4. Řemenové převody 
Výpočty  

Výkres řemenice 

10 
  5 

  5 

prosinec 

 

leden 

 5. Řetězové převody 
Výpočty 

Výkres řetězky 

10 
  5 

  5 

únor 

 

březen 

 6. Převody ozubenými koly 
Výpočty 

Výkres ozubeného kola 

10 
  5 

  5 

 

duben 

 7. Kinematický mechanismus  
Grafické řešení silových poměrů 

Výpočty  

Výkres jedné součásti mechanismu 

12 
  2 

  5 

  5 

květen 

 

červen 



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Učební osnovy: Konstrukční cvičení - MSV 

 

220 

 

4.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Jednovzpěrný drtič 

Funkce drtiče, grafické řešení krajních poloh ojnice 

Výpočet zatěžujících sil 

Návrh vzpěrné desky  

Výrobní výkres vzpěrné desky 

16 
  4 

  4 

  4 

  4 

září 

 2. Hydraulický mechanismus  

Návrh hydraulického mechanismu 

Výpočty 

Podsestava pístu a pístnice 

Podsestava válce 

Výkres sestavy hydraulického válce 

Sestavení kusovníku 

Výrobní výkres určené části mechanismu 

25 
  2  

  4 

  5 

  5 

  4 

  3 

  2 

 

říjen 

 

 

listopad 

 3. Návrh dopravníku 

Konstrukce šnekového dopravníku 

Výpočty 

Výkres podsestavy šnekového dopravníku 

12 

  2 

  5 

  5 

 

 

 

prosinec 

 4. Lanový převod 

Návrh kladnice 

Výpočty 

Podsestava hák, příčník, ložisko, matice 

Podsestava kladka, čep, táhla 

Výkres sestavy kladnice 

Sestavení kusovníku 

Výrobní výkres určené části převodu 

25 

  2 

  5 

  5 

  5 

  4 

  2 

  2 

 

 

 

leden 

 

 

únor 

 5. Návrh výbušného beranidla 

Konstrukce beranidla, odvození vztahů pro výpočet 

Výpočty 

Výkres podsestavy beranidla 

14 

  4 

  5 

  5 

 

 

březen 

 6. Základní konstrukční práce 

Shrnutí zásad zobrazování a konstruování 

Návrhy základních součástí 

Výrobní výkresy 

Návrhy funkčních celků 

Sestavy, kusovník 

24 
  4 

  5 

  5 

  5 

  5 

 

 

duben 
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6.32 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A PLYNEM 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je formovat všestranně technicky vzdělaného člověka. Předmět přispívá 

k rozvoji rozumové a mravní úrovně studenta, vede k důslednosti a přesnosti. V předmětu 

Zásobování vodou a plynem studenti získají přehled o funkčních principech 

zdravotnětechnických zařízení a domovních plynovodů s cílem umět posoudit a navrhovat 

pracovní operace při jejich provozu a montáži. Zdravotechnikou se rozumí domovní 

vodovody a kanalizace. Žáci se též seznámí s podklady pro návrh vodovodů, plynovodů a 

kanalizace.Z čistě strojírenského oboru jsou zejména rozvíjeny znalosti potrubí a jeho 

příslušenství. Zvládnutí probírané látky je důležité pro rozvoj důvěry ve vlastní odborné 

schopnosti, vytrvalosti a kritičnosti. 

 

Charakteristika učiva 

Obsahem předmětu jsou technické informace o zásobování vodou a plynem budov zejména 

obytných, veřejných, popřípadě i průmyslových. Z důvodu funkční návaznosti se studenti 

seznamují také s venkovními vodovody a plynovody. Nepominutelné je téma domovní 

kanalizace a čištění odpadních vod. Předávané všeobecně popisné informace jsou doplňovány 

výpočty používanými v praxi. Teoretické základy pro předmět jsou vytvářeny v předmětech 

Fyzika, Matematika, Chemie, Technické kreslení, Mechanika, Stavba a provoz strojů, 

Strojírenská technologie, Základy stavitelství, Kontrola a měření, Automatizace, 

Elektrotechnika. Navazuje předmět Projektování. 

 

Metody a formy výuky 

Nové téma obvykle začíná výkladem, který je zaměřen na vysvětlení podstaty problému a 

uvedení základních variant probíraného případu. Podle potřeby je výklad doplňován 

matematickým řešením. Procvičování tématu spočívá v zadání popisu zařízení, ve výpočtech 

vzorových úloh, v přednesu odborných referátů a v písemných testech. Je preferován dialog 

učitel – žák, motivační rozhovor. Během školního roku se žáci zúčastní několika exkurzí a 

prezentací renomovaných výrobců zdravotnětechnických zařízení. Při výuce jsou používány 

názorné pomůcky v podobě trojrozměrných modelů, výkresů a fotografií. Efektivita výuky je 

zvyšována použitím prostředků ICT.  

 

Způsob hodnocení žáků 

Průběžně probíhá ověřování znalostí ústním i písemným zkoušením a hodnocení samostatné 

práce žáků. Zohledňuje se grafická úprava a aktivní přístup v hodinách. Kriteria hodnocení 

vycházejí z klasifikačního řádu školy. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

V předmětu žáci získávají informace z literatury a ICT médií, uplatňují mezioborové vztahy, 

čtou výkresy, spolupracují v týmech, ovládají různé techniky učení, využívají zkušeností 

a vědomostí nabytých dříve, formulují své myšlenky srozumitelně a souvisle, pěstují si 

odpovědnost za vykonanou práci a sebekontrolu, udržování dobrého jména firmy, sledují 

pohyb na trhu výrobků. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí  - je zde zásadním tématem, neboť realizace a provoz vodovodů, 

kanalizace a plynovodů přímo ovlivňuje úroveň životního prostředí. Cesty vedoucí k úsporám 

energií a efektivnímu využívání energií nejsou zde tématem osvětovým. Jsou to témata pro 

praktická řešení zařízení probíraných v  hodinách. 

Informační a komunikační technologie – práce s dataprojektorem a vyhledávání informací na 

webových stránkách jsou organickou součástí výuky. Studentům je nabízena účast ve 

studentských odborných soutěžích, organizovaných prostřednictvím internetu.. Řešení 

zadaných praktických úloh se provádí pomocí dostupného software Wordem a Excelem 

počínaje až po školní verze profesionálního úzce specializovaného software. Prezentace žáci 

tvoří v PowerPointu a podobných programech. 

Občan v demokratické společnosti – Důslednost, objektivita a taktnost ze strany pedagoga by 

měla vést ke vzniku přátelských vazeb a k čestnému jednání i v kolektivu velmi rozdílně 

nadaných, kreativních a ambiciózních žáků. 

Člověk a svět práce – na exkurzích studenti poznávají realitu světa práce. Při výkladu jsou 

nenásilně zmiňovány historické souvislosti vybavení domácností TZB se situací na pracovním 

trhu, s úrovní vzdělanosti, s věrností podniku, se stavem demokracie ve společnosti apod. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

 

 

Učivo 

 

 

 

Žák:  

- vysvětlí pojem pitná voda a princip vodovodu 

- nakreslí a rozlišuje části rozvodu vody 

v budově 

- popíše různé systémy rozvodu a uvede jejich 

výhody a nevýhody 

- porovná vlastnosti jednotlivých materiálů a 

spojů potrubí 

- shrne zásady pro montáž potrubí 

- vysvětlí způsoby uložení potrubí 

- vysvětlí podstatu koroze potrubí a uvede 

způsoby ochrany proti korozi 

- vypočítá objemové průtoky vodovodu 

- určí tlakové ztráty vodovodu 

- provede hydraulické posouzení 

- vysvětlí, co je teplá voda 

- vysvětlí jednotlivé způsoby ohřevu teplé vody 

- nakreslí schéma bojleru a průtočného ohřevu 

- zdůvodní potřebu nasazení solárního ohřevu 

teplé vody 

Vnitřní vodovody 

- Vodovodní přípojka 

- Rozvody vody 

- Výpočty vnitřních vodovodů 

- Montáž, koroze a ochrana vnitřních 

vodovodů 

- Příprava teplé vody 

- Ekologický ohřev teplé vody 

- Výpočty a návrh ohřevu teplé vody 

- Hygiena vnitřních vodovodů 
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- popíše schéma soustavy pro solární ohřev 

- vysvětlí princip fototermálního kolektoru a 

uvede jejich druhy 

- shrne druhy a vlastnosti soustav pro ohřev 

teplé vody  

- vypočítá potřebu teplé vody 

- vysvětlí podstatu návrhu cirkulačního potrubí 

- určí objem bojleru 

- vysvětlí princip návrhu solárního ohřevu 

- uvede příčiny znečištění pitné vody ve 

vodovodu 

- provede výčet způsobů ochrany vodovodů 

proti legionelám 

- rozeznává druhy odpadních vod 

- popíše části a druhy veřejné kanalizace 

- vysvětlí princip důležitých zařízení na veřejné 

kanalizaci 

- naskicuje a popíše domovní kanalizaci 

-vysvětlí zásady pro návrh potrubí svodného, 

odpadního a připojovacího 

- vysvětlí účel větracího potrubí a uvede zásady 

pro návrh 

- ozřejmí účel a princip zápachové uzávěrky 

- vysvětlí princip a uvede způsoby ochrany 

proti vzduté vodě 

- popíše způsoby předčištění odpadních vod 

- načrtne a popíše princip čištění odpadních 

vod 

- zhodnotí varianty čistíren odpadních vod 

- vysvětlí, co je to septik a žumpa 

Odpadní vody, kanalizace 

- Odpadní vody 

- Veřejná kanalizace 

- Domovní kanalizace: schéma, hlavní části, 

zásady návrhu, sifony, ochrana proti zpětné 

vodě, výpočty 

- Srážkové vody a jejich využití 

- Předčištění odpadních vod 

- Čištění odpadních vod 

- rozlišuje druhy vod 

- rozlišuje způsoby jímání vod 

- načrtne studnu a popíše jí 

- načrtne a popíše schéma výroby pitné vody 

- vysvětlí podstatu způsobů změkčování vody 

- nakreslí a popíše schéma venkovních 

vodovodů 

- rozlišuje vodovodní sítě 

- vysvětlí účel a uvede druhy vodojemů 

- vysvětlí účel a princip zesilovacích stanic 

Vodárenství 

- Druhy a vlastnosti vod 

- Jímání vody, studny 

- Výroba pitné vody 

- Změkčování a další úpravy vody 

- Venkovní vodovody, vodojemy 

- Zesilovací stanice 

- vysvětlí význam a druhy plynovodů 

- rozlišuje jednotlivé druhy topných plynů 

- vysvětlí vlastnosti topných plynů 

- načrtne a popíše odběrné plynové zařízení 

- vyjmenuje druhy plynových spotřebičů 

- shrne zásady vedení plynovodu v budově 

- vysvětlí druhy a principy plynový hořáků 

- shrne opatření pro bezpečný a ekologický 

provoz hořáků 

Domovní plynovody 

- Druhy a vlastnosti topných plynů 

- Zásobování objektů zemním plynem 

- Druhy plynových hořáků, bezpečnost a 

ekologie jejich provozu 

- Funkce a instalace plynových spotřebičů 

- Zásady umísťování plynových spotřebičů 

- Plynoměry, zkoušky plynovodů 

- Odvod spalin od plynových spotřebičů 
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- popíše funkci plynových spotřebičů 

- implementuje požadavky na bezpečnou 

instalaci plynových spotřebičů 

- rozlišuje druhy plynoměrů 

- chápe princip a význam zkoušek plynovodů 

- zná požadavky na odvod spalin 

- vypočítá redukovaný objem, tlakovou ztrátu a 

navrhne světlost potrubí 

- má přehled o zařízení na zkapalněný plyn  

- Výpočty a projekty domovních plynovodů 

- Zásobování objektů zkapalněným plynem 

- rozlišuje druhy venkovních plynovodů 

- zná účel a části kompresorové stanice 

- popíše regulační stanici 

Venkovní plynovody  

- Druhy, provedení, potrubí a jeho uložení 

- Regulační a kompresorové stanice 

- Provoz,údržba a zkoušení plynovodů 

- umí popsat stanici na výrobu stlačeného 

vzduchu 

- zná systém rozvodu stlačeného vzduchu 

- zná specifika rozvodu stlačeného kyslíku 

Výroba a rozvod stlačeného vzduchu. 

Rozvody kyslíku 

- umí určit počet zařizovacích předmětů 

- má přehled o zařizovacích předmětech 

Vybavení budov zdravotně technickým 

zařízením 

- WC, pisoáry, umyvadla, výlevky, dřezy, 

vany, sprchy, vaničky, bidety, prameníky. 

- Hygienické předpisy 

 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A PLYNEM 

Ročník:  3. a 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 3.ročník 2 týdně, 4.ročník 2 týdně 

Zpracoval: Ing. Václav Koranda  

Učebnice: Zdravotnětechnická zařízení, J. Valášek, Jaga 2001, ISBN80-88905-65-6 

Instalace plynovodů, R. Novák, Sobotáles 1997, ISBN 80-85920-41-7 
 

3.r. Tematický celek 
Počty 

hodin 
Období 

1. VNITŘNÍ VODOVODY (22) 

1.1 Úvod, vodovodní přípojka, uspořádání vnitřního 

vodovodu 

1.2 Výpočty vnitřních vodovodů 

1.3 Potrubí a armatury vnitřních vodovodů  

1.4 Montáž, koroze a ochrana vnitřních vodovodů 

1.5 Příprava teplé vody 

1.6 Ekologický ohřev teplé vody 

1.7 Výpočty a návrh ohřevu teplé vody 

1.8 Hygiena vnitřních vodovodů 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

 

 

 

září 

 

říjen 

 

 

listopad 
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2. DOMOVNÍ KANALIZACE (12) 

2.1 Domovní kanalizace: (8) 

- schéma, hlavní části, zásady návrhu 

- sifony, ochrana proti zpětné vodě 

- výpočty 

2.2 Srážkové vody a jejich využití 

2.3 Předčištění odpadních vod 

 

 

5 

2 

1 

2 

2 

 

 

prosinec 

 

 

 

leden 

3. VODÁRENSTVÍ (23) 

3.1 Druhy a vlastnosti vod, voda a životní prostředí 

3.2 Jímání vody, studny 

3.3 Výroba pitné vody 

3.4 Změkčování a další úpravy vody 

3.5 Venkovní vodovody, vodojemy 

3.6 Zesilovací stanice 

 

3 

4 

4 

4 

5 

3 

 

 

únor 

 

březen 

 

duben 

4. VEŘEJNÁ KANALIZACE (9) 

4.1 Odpadní vody 

4.2 Veřejná kanalizace 

2.4 Čištění odpadních vod 

 

2 

3 

4 

 

 

květen 

červen 

4.r. Tématický celek 
Počty 

hodin 
Období 

5. DOMOVNÍ PLYNOVODY 

5.1  Druhy a vlastnosti topných plynů 

5.2  Zásobování objektů zemním plynem 

5.3  Plynové hořáky: 

- druhy plynových spotřebičů  

- konvekční hořáky  

- sálavé hořáky  

- zapalování, bezpečnost provozu, ekologie 

5.4  Funkce a instalace plynových spotřebičů 

5.5  Zásady umísťování plynových spotřebičů 

5.6  Plynoměry, zkoušky plynovodů 

5.7  Odvod spalin od plynových spotřebičů 

5.8  Výpočty a projekty domovních plynovodů 

5.9  Zásobování objektů zkapalněným plynem 

(44) 
6  

4 

 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

3 

5 

6 

 

září 

 

 

říjen 

 

 

listopad 

 

prosinec 

 

leden 

únor 

6. VENKOVNÍ PLYNOVODY  
6.1  Druhy, provedení, potrubí a jeho uložení 

6.2  Regulační a kompresorové stanice 

6.3  Provoz, údržba a zkoušení 

(8) 
4 

2 

2 

 

březen 

 

 

7. VÝROBA A ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU.  

ROZVODY KYSLÍKU 

3 duben 

8. VYBAVENÍ BUDOV ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝM  

 ZAŘÍZENÍM 
WC, pisoáry, umyvadla, výlevky, dřezy, vany, sprchy, 

vaničky, bidety, prameníky. Hygienické předpisy 

3 květen 
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6.33 VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je přispívat k formování všestranně technicky vzdělaného člověka, vést ho 

k důslednosti a přesnosti. Podstatou předmětu je poskytnout základní informace o základech 

tepelné techniky, větrání a klimatizace. Vyučovací předmět umožňuje studentům pochopit 

funkční principy vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení. Žáci se seznámí s principy 

návrhu některých částí vytápěcích a klimatizačních zařízení. Zvládnutí probírané látky je 

důležité pro rozvoj vytrvalosti, kritičnosti a důvěry ve vlastní odborné schopnosti. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo tvoří vybrané kapitoly z tepelné techniky, základů větrání a klimatizace s přihlédnutím 

k jejich praktickému využití. Teoretické základy pro tento předmět vytvářejí předměty Fyzika, 

Stavba a provoz strojů, Mechanika, Strojírenská technologie, Technické kreslení, Základy 

stavitelství, atd. Všeobecně popisná úroveň předávaných informací je doplněná o 

problematiku základních výpočtů k probíraným partiím. Na toto učivo navazuje ve čtvrtém 

ročníku předmět Projektování na počítači. Učivo je také základem pro další studium těchto 

oborů na vysokých školách strojírenských a stavebních. 

 

Metody a formy výuky 

Nové téma začíná výkladem, který je zaměřen na vysvětlení podstaty problému a uvedení 

základních variant probíraného případu. Podle potřeby je výklad doplňován matematickým 

řešením. Procvičování tématu spočívá v zadání popisu zařízení, výpočtech vzorových úloh, 

přednesu referátů a v písemných testech. Je preferován dialog učitel – žák, motivační 

rozhovor. Během školního roku se žáci zúčastní několika exkurzí a prezentací typických 

výrobků používaných ve vytápění a klimatizaci. Při výuce jsou používány názorné pomůcky 

v podobě trojrozměrných modelů, výkresů a fotografií. Efektivita výuky je zvyšována 

použitím prostředků ICT. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni tak, aby hodnocení mělo motivační charakter. Při klasifikaci vyučující 

vycházejí nejen z výsledků písemného a ústního zkoušení, ale i z celkového přístupu žáka 

k vyučovacímu předmětu. Žákům, kteří dosáhnou špatných výsledků, bude umožněno ústní 

nebo písemné přezkoušení, které bude průběžně zařazováno po celý školní rok. Hodnocení 

výsledků žáků se řídí klasifikačním řádem školy. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci si v hodinách rozvinou znalosti a dovednosti potřebné ke svému dalšímu profesnímu 

růstu, naučí se vyrovnávat s obtížnými situacemi a problémy, budou připraveni efektivně a 

samostatně řešit praktické úkoly. Žáci získávají informace z literatury a ICT médií, uplatňují 
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mezioborové vztahy, čtou technické a stavební výkresy, jsou zvyklí týmové spolupráci, 

odpovědnosti za vykonanou práci a sebekontrole, komunikaci na odborná témata na různých 

úrovních a udržování dobrého jména firmy. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí - je zde zásadním tématem, neboť realizace a provoz vytápěcích, 

větracích a klimatizačních zařízení přímo ovlivňuje úroveň životního prostředí. Cesty vedoucí 

k úsporám energií a k efektivnímu využívání energií zde nejsou jen osvětovými tématy. Jsou 

to témata pro praktické řešení konkrétních úloh v daném předmětu. 

Informační a komunikační technologie – práce s dataprojektorem a vyhledávání informací na 

webových stránkách je organickou součástí výuky. Studentům je nabízena účast ve 

studentských odborných soutěžích, organizovaných prostřednictvím internetu.. Řešení 

zadaných praktických úloh se provádí pomocí dostupného software Wordem a Excelem 

počínaje až po školní verze profesionálního úzce specializovaného software. Prezentace žáci 

tvoří v PowerPointu a podobných programech. 

Občan v demokratické společnosti – Důslednost, objektivita a taktnost ze strany pedagoga by 

měla vést ke vzniku přátelských vazeb a k čestnému jednání i v kolektivu velmi rozdílně 

nadaných, kreativních a ambiciózních žáků. 

Člověk a svět práce – na exkurzích studenti poznávají realitu světa práce. Při výkladu jsou 

nenásilně zmiňovány historické souvislosti vybavení domácností TZB, se situací na 

pracovním trhu, s úrovní vzdělanosti apod. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- zná historický vývoj vytápěcích zařízení 

- ovládá základní pojmy 

- chápe důležitost místních klimatických a 

povětrnostních podmínek pro návrh a provoz 

vytápěcích zařízení 

 

Úvod 

Historický vývoj, problematika a struktura 

vytápěcích zařízení 

Klimatické poměry 

- chápe podstatu tepelné pohody 

- zná činitele ovlivňující tepelnou pohodu 

Tepelná pohoda člověka 

- umí stanovit tepelnou ztrátu budovy a roční 

spotřebu tepelné energie 

- zná podstatu tepelně technických vlastností 

stavebních konstrukcí a chápe význam 

tepelných izolací 

Výpočet tepelného příkonu a spotřeby 

tepelné energie 

Sdílení tepla 

Tepelná ztráta budovy 

Tepelně technické požadavky na budovy 

- zná princip, druhy a vlastnosti jednotlivých 

otopných soustav 

- zná prvky, ze kterých se skládá otopná 

soustava 

Otopné soustavy 

Princip otopných soustav 

Druhy a vlastnosti otopných soustav 

Prvky otopných soustav 

- zná základní typy otopných těles a jejich 

vlastnosti, materiály, použití 

- s pomocí katalogu nebo internetu umí 

navrhnout zvolené otopné těleso 

Otopná tělesa  

Druhy a vlastnosti otopných těles 

Návrh otopného tělesa 

- zná základní principy návrhu potrubní sítě u 

nuceného i přirozeného oběhu 

Výpočet potrubních sítí teplovodního 

vytápění 
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- u nuceného oběhu umí navrhnout čerpadlo Přirozený oběh 

Nucený oběh – oběhová čerpadla 

- zná základní typy potrubí používaných ve 

vytápění včetně materiálů a spojů 

- zná základní typy, materiály a použití armatur 

Potrubí a armatury 

Potrubí 

Armatury 

- zná základní terminologii týkající se 

spalování paliv, zná vlastnosti a použití 

vybraných paliv 

- zná základní principy spalování ve vybraných 

typech kotlů 

Zdroje tepla 

Paliva 

Kotle 

- chápe důležitost zabezpečovacích zařízení 

- zná funkci a použití jejich základních typů  

Zabezpečovací zařízení otopných soustav 

- zná funkci a použití vybraných typů komínů Komínová technika: Názvosloví, provedení 

- umí vysvětlit podstatu a výhody sálavého 

vytápění 

- zná základní typy sálavého vytápění a umí je 

popsat 

Sálavé vytápění 

Principy, druhy, použití 

- zná základní typy elektrického vytápění a umí 

je popsat 

Elektrické vytápění  

Systémy přímotopné ,akumulační a smíšené 

- zná základní typy soustav s vyšším 

pracovním přetlakem, umí je popsat 

- chápe rozdíly mezi jednotlivými soustavami 

Otopné soustavy s vyšším pracovním 

přetlakem 

- chápe význam používání netradičních zdrojů 

energie ve vytápěcí technice 

- umí vysvětlit pojem kogenerace, umí 

nakreslit a vysvětlit schéma kogen. jednotky 

- umí nakreslit a vysvětlit schéma tepelného 

čerpadla a solárního okruhu 

Netradiční zdroje tepla 

Kogenerace 

Tepelná čerpadla 

Solární energie 

- zná základní pojmy, teplonosné látky 

- zná druhy tepelných sítí a jejich provedení 

- umí nakreslit a vysvětlit schéma elektrárny a 

teplárny a vysvětlit rozdíl mezi nimi 

Centralizované zásobování teplem 

Způsoby zásobování teplem, teplonosné 

látky, tepelné sítě, úpravny parametrů,   

elektrárny a teplárny, jaderná energetika 

- zná základní pojmy, vlastnosti a účinky 

základních škodlivin v ovzduší 

Škodliviny v ovzduší 

- zná princip přirozeného i nuceného větrání a 

odsávání 

- umí nakreslit a vysvětlit schémata příslušných 

zařízení 

Větrání 

Přirozené větrání 

Celkové nucené větrání 

Odsávání 

- zná základní klimatizační systémy, umí 

popsat jejich schémata 

- zná úpravy vzduchu v klimatizaci, umí je 

zobrazit v diagramu vlhkého vzduchu a 

základní veličiny vypočítat 

Klimatizace 

Účel, požadavky, schéma 

Klimatizační zařízení 

Úprava vzduchu 

- zná rozdělení vzduchovodů, zná jednotlivé 

části vzduchovodů, materiály a jejich spoje 

- zná podstatu výpočtu vzduchovodu 

- zná obrazy proudění vzduchu ve větraném 

prostoru 

Distribuce vzduchu 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE 

Ročník:  2.- 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 2. ročník 2 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně  

Zpracovala: Ing. Soňa Stachová 

Učebnice: ŠTĚCHOVSKÝ, Jaroslav. Vytápění. Praha: Sobotáles, 2005, 486 s.,  

ISBN 80-86817-11-3 

  SZÉKYOVÁ, Marta; FERSTL, Karol; NOVÝ Richard. Větrání a  

klimatizace. Bratislava: Jaga, 2006, 359s., ISBN 80-8076-037-3 

 KOLEKTIV AUTORŮ. Topenářská příručka. Praha: GAS, 2001,  

ISBN 80-86176-82-7 (svazek 1), ISBN 80-86176-83-5 (svazek 2) 

 

2.r. Tématický celek Počty hodin Období 

1. Úvod 

Historický vývoj, problematika a struktura vytápěcích 

zařízení 

Klimatické poměry 

6 

3 

 

3 

září 

září 

září 

2. Tepelná pohoda člověka 8 říjen – 

listopad  

3. Výpočet tepelného příkonu a spotřeby tepelné energie 

Sdílení tepla 

Tepelná ztráta budovy 

Tepelně technické požadavky na budovy 

18 
6 

6 

6 

list. – leden 

listopad 

prosinec 

leden 

4. Otopné soustavy 

Princip 

Druhy soustav 

Vlastnosti soustav 

Prvky soustav 

18 
3 

6 

6 

3 

leden – duben 

leden  

únor 

březen 

duben 

5. Otopná tělesa 

Druhy,vlastnosti 

Návrh otopného tělesa 

8 
5 

3 

duben – květen 

duben 

květen 

6. Výpočet potrubních sítí teplovodního vytápění 

Přirozený oběh 

Nucený oběh – oběhová čerpadla 

6 
3 

3 

květen – červen 

květen 

červen 

7. Opakování 2 červen 

3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

1. Opakování učiva druhého ročníku 2 září 

2. Potrubí a armatury 

Potrubí 

Armatury 

7 
3 

4 

září – říjen 

září 

říjen 

3. Zdroje tepla 

Paliva 

Kotle 

6 
2 

4 

říjen – listopad 

říjen 

listopad 

4. Zabezpečovací zařízení otopných soustav 

Exkurze – AQUATHERM Praha 
6 listopad – 

prosinec 

5. Komínová technika 

Názvosloví, provedení 
4 prosinec 
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6. Sálavé vytápění 

Principy, druhy, použití 
9 
 

prosinec – 

leden  

7. Elektrické vytápění  

Přímotopné systémy 

Akumulační a smíšené systémy  

9 
5 

4 

leden – únor 

leden 

únor 

8. Otopné soustavy s vyšším pracovním přetlakem  6 březen 

9. Netradiční zdroje tepla 

Kogenerace 

Tepelná čerpadla 

Solární energie 

13 
4 

5 

4 

duben – květen 

duben 
duben – květen 
květen 

10. Opakování 4 červen 

4.r. Tématický celek Počty hodin Období 

1. Opakování učiva třetího ročníku 2 září 

2. Centralizované zásobování teplem 

Způsoby, teplonosné látky, tepelné sítě, úpravny parametrů. 

Elektrárny a teplárny, jaderná energetika. 

10 
5 

5 

září – říjen 

září – říjen  

říjen 

3. Škodliviny v ovzduší  2 říjen – 

listopad  

4. Větrání 

Přirozené větrání 

Celkové nucené větrání 

Odsávání 

16 
6 

6 

4 

list. – leden 

listopad 

prosinec 

leden 

5. Klimatizace 

Účel, požadavky, schéma 

Klimatizační zařízení 

Úprava vzduchu – způsoby, výpočty 

18 
4 

6 

8 

leden – březen 

leden 

únor 
únor – březen 

6. Distribuce vzduchu 6 duben 

7. Opakování 4 duben – květen 
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6.34 PROJEKTOVÁNÍ NA POČÍTAČI 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství  

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je přispívat k formování všestranně technicky vzdělaného člověka a vést ho 

k důslednosti a přesnosti. Předmět Projektování na počítači umožňuje žákům poznat základní 

fáze projektování technických zařízení budov (TZB) a naučit se prakticky ovládat dostupné 

programy používané při návrhu vytápění, vodovodů a kanalizace. Během cvičení se zdokonalí 

v práci s CADem a osvojí si zásady pro zpracování projektu TZB. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo tvoří aplikace vybraných základních kapitol z předmětů Vytápění a klimatizace a 

Zásobování vodou a plynem s přihlédnutím k jejich praktickému využití. Případně je učivo 

základem pro další studium těchto oborů na vysokých školách strojírenských a stavebních. 

Učivo zahrnuje seznámení a práci se softwarem pro návrh TZB. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka probíhá v učebnách výpočetní techniky. Každý jednotlivec má samostatné zadání, 

které postupně zpracovává pod vedením vyučujícího. Používaný software je nainstalován na 

školní počítačové síti. Výrobky použité v projektu studenti přednostně vyhledávají na 

internetu. Učitel studentům umožňuje práci s dostupnou literaturou a katalogy výrobců. Část 

úkolů studenti vypracovávají doma nebo ve studovně školy. Během výkladu je používán 

dataprojektor. Při řešení úloh se uplatňuje návaznost na ostatní odborné předměty a praxi. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení probíhá v souladu se školním klasifikačním řádem. Známky se získávají 

z praktických testových příkladů a ze zadaného projektu. Zohledňuje se grafická úprava, 

správnost a úplnost technické dokumentace a aktivní a kreativní přístup k řešení problémů. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci si v hodinách projektování rozvinou znalosti a dovednosti potřebné ke svému dalšímu 

profesnímu růstu, učí se vyrovnávat s obtížnými situacemi a problémy, být připraveni řešit 

praktické úkoly. Žák se naučí správně používat jednotky veličin a zvolit pro řešení úkolu 

odpovídající postupy a techniky. Žák zvládne aplikaci získaných poznatků a obvyklých 

návrhových algoritmů. Žák umí hledat a vytvářet integrační vazby s ostatními předměty, 

využívat technické normy a výpočetní a informační techniku. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – zaměření TZB je hluboce spjato se zlepšováním kvality 

životního prostředí. Zároveň se žáci seznamují s efektivním využíváním primárních a 

obnovitelných zdrojů energie. 
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Informační a komunikační technologie – žáci využívají počítačového modelování s mnoha 

aplikacemi. Učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a odpovědně rozhodovat při 

plnění úkolů za podpory ICT. 

Občan v demokratické společnosti – Důslednost, objektivita a taktnost ze strany pedagoga by 

měla vést ke vzniku přátelských vazeb a k čestnému jednání i v kolektivu velmi rozdílně 

nadaných, kreativních a ambiciózních žáků. 

Člověk a svět práce – žáci se učí efektivně využívat nabyté informace v praktických úlohách, 

učí se určité míře sebekritiky a umění posoudit a vhodně nabídnout své schopnosti za 

odpovídající odměnu. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák:  

- seznámí se s obsahem projektové 

dokumentace pro domovní vodovody a 

kanalizaci 

- vypracuje zjednodušený stavební výkres 

zadaného objektu  

- kreslí výkresy půdorysů a 3D zobrazení 

vodovodu jako schémata potrubí  

- na základě výpočtů navrhuje světlosti 

vodovodu a provede hydraulické posouzení 

- vybírá výrobky pro stavbu vodovodního 

potrubí 

- zpracovává technickou zprávu a výpis prvků 

a zařízení 

- využívá k projekčním činnostem výpočetní 

techniku s příslušnými aplikačními programy 

Domovní vodovod  

- Obsah projektové dokumentace 

- Zobrazení zadané stavby 

- Návrh tras vodovodu 

- Výpočty vodovodu 

- Výkresy vodovodu 

- Technická zpráva,seznam prvků a zařízení 

- počítá potřebu teplé vody 

- počítá průtok a světlost cirkulačního potrubí 

- navrhuje objem bojleru 

Rozvod teplé vody 

- Návrh trasy 

- Potřeba TV 

- Výpočet cirkulace TV 

- Schéma rozvodu 

- zobrazuje zařizovací předměty a kreslí 

schéma potrubí 

- navrhuje světlosti kanalizačního potrubí 

- vybírá výrobky pro stavbu domovní 

kanalizace 

- kreslí výkresy půdorysů a svislé řezy 

kanalizace jako schémata potrubí  

- zpracovává tech. zprávu a výpis prvků a zař. 

- využívá k projekčním činnostem výpočetní 

techniku s příslušnými aplikačními programy 

Domovní kanalizace 

- Umístění zařizovacích předmětů, návrh tras 

kanalizace 

- Dimenzování kanalizace 

- Výkresy kanalizace 

- Technická zpráva 

- Seznam prvků a zařízení 

- navrhuje základní parametry solárního 

ohřevu teplé vody 

Návrhové výpočty solárního ohřevu TV 

- navrhuje základní parametry systému pro 

shromažďování dešťové vody 

Návrhové výpočty pro využití dešťové vody   
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- seznámí se s obsahem projektové 

dokumentace ve vytápění 

- vypracuje zjednodušený stavební výkres 

zadaného objektu 

Projekt teplovodního vytápění 

- Obsah projektové dokumentace 

- Individuální zadání konkrétního objektu pro 

vypracování teplovodního vytápění 

- seznámí se s tepelně technickými 

vlastnostmi stavebních konstrukcí a budov  

- seznámí se s programem na výpočet 

tepelných ztrát budov 

- pomocí výpočtového programu provede 

výpočet tepelných ztrát v zadaném objektu 

Výpočet tepelných ztrát budov 

- Posouzení tepelně technických vlastností 

stavebních konstrukcí a budov 

- Výpočet tepelných ztrát budov 

- seznámí se s možnostmi použití výpočetní 

techniky při návrhu otopných těles 

- pomocí výpočtového programu provede 

návrh otopných těles v zadaném objektu 

Návrh otopných těles 

- zakreslí otopná tělesa do zjednodušeného 

stavebního výkresu 

- navrhne trasu potrubí do stavebního výkresu 

Zakreslení otopných těles a potrubních 

rozvodů do zjednodušených stavebních 

výkresů  

- seznámí se s programem na výpočet 

potrubních rozvodů 

- provede výpočet 

- sepíše použitý materiál 

Dimenzování potrubních systémů  

- Program Protech - DIMOS 

- Výp. potrubních rozvodů zadaného projektu 

- Rozpis materiálu 

- dohotoví půdorysy podlaží 

- nakreslí schéma zapojení 

- vypracuje technickou zprávu 

Výkresová dokumentace 

- Půdorysy podlaží, schéma zapojení 

- Technická zpráva 

 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět:  PROJEKTOVÁNÍ NA POČÍTAČI 

Ročník:  3. – 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství, zaměření Technická zařízení budov 

Počet hodin: 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně 

Zpracovali: Ing. Václav Koranda, Ing. Soňa Stachová 

Učebnice: Zdravotnětechnická zařízení, J. Valášek, Jaga 2001, ISBN80-88905-65-6 

R. Nový a kol.: Technika prostředí (ČVUT) 

V. Jelínek, K. Kabele: Vytápění - přednášky (ČVUT) 
 

3.r. Tématický celek 
Počty 

hodin 
Období 

 1. 

  

 

 

 

 2. 

  

 

 

 

Úvod (6)  

1.1 Cíl předmětu, požadavky, pomůcky. 

1.2  Zásady pro vypracování projektu 

1.3 Zásady kreslení výkresů zdravotechniky 

1.4 Seznámení s programem pro kreslení zdravotechniky 

Domovní vodovod (23) 

2.1 Zobrazení stavby 

2.2 Návrh tras vodovodu 

2.3 Výpočty vodovodu: 

- 3D zobrazení vodovodu pro výpočet 

 

1 

1 

2 

2 

 

4 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

září 
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 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 5. 

 6. 

- výpočtové průtoky 

- hydraulické ztráty 

- hydraulické posouzení  

2.4 Výkresy vodovodu: 

- půdorys 1. a 2. podlaží 

- 3D výkres 

2.5 Seznam prvků a zařízení 

2.6 Technická zpráva 

Rozvod teplé vody (14) 

3.1 Návrh trasy 

3.2 Potřeba TV, 

      velikost zásobníku TV 

3.3 Výpočet cirkulace TV: 

- princip výpočtu 

- řešení rozvodu a výběr oběhového čerpadla 

3.4 Schéma rozvodu 

Domovní kanalizace (16) 

4.1 Umístění zařizovacích předmětů, návrh tras kanalizace 

4.2 Dimenzování kanalizace 

4.3 Výkresy kanalizace: 

- půdorys 1. a 2. podlaží 

- 3D výkres, řezy 

4.4 Seznam prvků a zařízení 

4.5 Technická zpráva 

Návrhové výpočty solárního ohřevu TV 

Návrhové výpočty pro využití dešťové vody 

2 

2 

2 

 

3 

3 

1 

2 

 

1 

4 

2 

2 

4 

 

1 

 

3 

2 

 

4 

3 

2 

2 

4 

3 

říjen 

 

 

 

listopad 

 

 

 

 

prosinec  

 

 

leden 

 

 

 

 

únor 

 

 

 

březen 

 

 

duben 

květen 

4.r. Tématický celek 
Počty 

hodin 
Období 

  7. Zadání projektu teplovodního vytápění 

Obsah projektové dokumentace, zhotovení zjednodušeného 

stavebního výkresu rod. domku. 

8 

 

září - říjen 

  8. Výpočet tepelných ztrát budov  

Posouzení tepelně technických vlastností stavebních 

konstrukcí a budov  

Výpočet tepelných ztrát budov  

Provedení výpočtů v zadaném projektu.  

14 

2 

 

6 

6 

říjen – list. 

říjen 

 

říjen 

listopad 

  9. Návrh otopných těles 

Procvičení a provedení v zadaném projektu. 
4 

 

list. - prosinec 

10. Zakreslení otopných těles a potrubních rozvodů do 

zjednodušených stavebních výkresů 
4 prosinec  

11. Dimenzování potrubních systémů  

Program Protech - DIMOS 

Výpočet potrubních rozvodů zadaného projektu 

Rozpis materiálu 

10 

4 

4 

2 

leden– únor 

leden 

leden 

únor 

12. Výkresová dokumentace 

Půdorysy podlaží, schéma zapojení. 

Technická zpráva 

Kompletace výkresové dokumentace 

8 

6 

1 

1 

únor - březen 

únor – březen  

březen 

březen 

13. Opakování a procvičování 10 březen - duben 
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6.35 POČÍTAČOVÉ APLIKACE PRO STROJÍRENSTVÍ 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství  

Název ŠVP:     Strojírenství  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je přispívat k formování všestranně technicky vzdělaného člověka. Žák umí 

zobrazit a popsat schéma určitého technického objektu, ovládá základní software pro tvorbu 

technické dokumentace, pro vizualizaci a prezentaci projektů v 2D a 3D modelování a 

zejména pro přípravu výroby a pro přechod od projektu k technologii výroby. 

 

Charakteristika učiva 

Tento předmět je koncipován jako kompromis mezi jindy samostatnými vyučovacími 

předměty Počítačová grafika a Technický software v případě, že okolnosti v některém 

školním roce neumožní existenci dvou paralelních tříd oboru Strojírenství v jednom ročníku. 

Podrobnosti objasňuje kapitola 3 „Charakteristika vzdělávacího programu“ v odstavci 

„Organizace vzdělávání“. V souladu s požadavky trhu práce v předmětu převažuje složka 

praktická – technologické programování na úkor spíše průpravné a motivační grafiky. Tento 

předmět připraví žáky nejen pro úspěšné aplikování počítačových systémů ve strojírenské 

praxi, ale i pro úspěšný přechod ke studiu technických oborů na vysokých školách. Žáci musí 

ovládat nejpoužívanější grafické programy, CAD i CAM systémy. Proto jsou voleny 

konkrétní softwarové produkty, aby zastupovaly nejmodernější verze v této oblasti. Cílem je 

žáky naučit využívat svých poznatků při řešení praktických úloh z dané oblasti. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka předmětu je zařazena do druhého až čtvrtého ročníku. Probíhá v rozsahu dvou hodin 

týdně. Při výuce je rozvíjena prostorová představivost žáků, při práci využívají technickou 

literaturu, platné normy a pracují se strojnickými tabulkami a knihovnami. 

Přístup pedagoga i obsah učiva je volen tak, aby u žáků rostla motivace k učení a efektivita 

vzdělávacího procesu. Vedle tradičních metod vyučování jako je výklad, vysvětlování a 

procvičování pod dohledem učitele s  procvičováním učiva častým opakováním je zařazováno 

i prohlubování témat formou samostatných projektů vztahujících se k odborným předmětům a 

k praxi. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni tak, aby hodnocení mělo motivační charakter. Jsou zadávány kontrolní 

práce a žákům, kteří dosáhnou špatných výsledků, bude umožněno přezkoušení odevzdáním 

opravné práce. Při klasifikaci vyučující vychází nejen z výsledků písemného a ústního 

zkoušení, ale i z celkového přístupu žáka k vyučovacímu předmětu. Hodnocení výsledků žáků 

se řídí klasifikačním řádem školy. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci si v hodinách rozvinou znalosti a dovednosti potřebné k učení se, naučí se vyrovnávat s 

různými situacemi a problémy, budou připraveni řešit úkoly nutné pro zvládnutí 

technickohospodářských funkcí, pro které jsou připravováni. Žák bude správně používat a 

převádět jednotky, zvolí pro řešení úkolu odpovídající postupy a techniky a použije vhodné 

algoritmy. Žák bude umět hledat a vytvářet integrační vazby s ostatními předměty (Stavba a 

provoz strojů, Strojírenská technologie), využívat technické normy, výpočetní a informační 

techniku, vytvářet grafický dokument pro technickou vizualizaci a prezentaci, využívat 

moderní informační a komunikační technologie včetně dálkového řízení technologie, zvládne 

tvorbu technické dokumentace v CAD systémech i efektivní využití CAD-CAM i NC 

simulací, vytvoří spolehlivý program pro řízení technické aplikace, naprogramuje PIC. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – uplatňuje při řešení úloh znalosti o materiálech a technologiích 

z hlediska úspor a ekologie. 

Informační a komunikační technologie – učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a 

rozhodování při plnění úkolů, aplikační software se pro něj stává pracovním nástrojem. 

Občan v demokratické společnosti – Důslednost, objektivita a taktnost ze strany pedagoga by 

měla vést ke vzniku přátelských vazeb a k čestnému jednání i v kolektivu velmi rozdílně 

nadaných, kreativních a ambiciózních žáků. 

Člověk a svět práce – žáci se učí pohotově a efektivně využívat nabyté informace 

v obdobných praktických úlohách, získávají vyšší sebevědomí a přitom si zachovávají 

zdravou míru sebekritiky. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- zná pravidla a zásady grafické prezentace a 

její tvorby – zejména použití textu a barev 

- podle účelu díla vhodně volí druh grafiky a 

grafický formát 

Zásady reklamní grafiky, 

principy zobrazování v počítačové grafice 

Žák: 

- využívá grafické nástroje textového editoru 
Formátování textového dokumentu 

(SW: Microsoft Word) 

Žák: 

- základními způsoby edituje rastrový obrázek 

(mění barevnost pixelů, velikost a formát 

obrázku; provádí jednoduchou retuš) 

Bitmapová grafika I  
(SW: PaintBrush) 

Žák: 

- generuje a transformuje 2D grafické objekty 

včetně písmen 

Vektorová grafika I 

(SW: Corel Draw) 

Žák: 

- získává a edituje obrazové soubory, provádí 

pokročilé retuše fotografií a fotomontáž 

Bitmapová grafika II 

(SW: Corel PhotoPaint) 

Žák: 

- zná základy modelování a zobrazování 3D 

objektů a základní možnosti jejich 

transformací 

Vektorová grafika II 

(SW: 3D Studio Max) 
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Žák: 

- vypracovává konstrukční dokumentaci 

strojních součástí a prvků konstrukcí 

- řeší dílčí úkoly při zpracování přípravné 

projektové dokumentace (např. zařízení 

technologických pracovišť, design, prezentaci 

a vizualizaci, apod.); 

- využívá ke konstrukčním činnostem výp. 

techniku s příslušnými aplikačními programy. 

- zná problematiku CNC strojů 

- zná různé druhy řídicích systémů CNC 

strojů a prakticky ovládá základy práce v nich 

- Mikroprog F,S; Edge CAM: souřadný  

systém, prvky, roviny CPL, zobrazení 

součásti    

simulace obrábění, NC kód, Postprocesor pro 

frézování a soustružení 

- technologické programování v TSW – CAM 

- technologické programování v TSW – NC -

S/H/F (Siemens, Heidenhain, Fanuc) 

 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  POČÍTAČOVÉ APLIKACE PRO STROJÍRENSTVÍ 

Ročník:  2. – 4. 

Obor:  23-41-M/01 Strojírenství 

Počet hodin: 2. ročník 2 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně 

Zpracovali: Ing. Martin Wolf, Ing. Iva Špalková, Ing. Pavel Nousek, Ing. Pavel Škrábek 

Učebnice: uživatelské příručky a nápovědy používaných programů 

KOLEKTIV autorů. 3D Studio MAX 6 – Srozumitelný průvodce  

s příklady pro začínající uživatele. Tábor: SPŠS Tábor, 2004 

VORÁČKOVÁ, HYKŠ. Úvod do modelování v 3ds Max. Praha: ĆVUT  
 

Návod k programování Mikroprog S, Mikroprog F 

P. Fořt, J. Kletečka: Autodesk Inventor, Computer Press Praha,  
 

HEIDENHAIN / SIEMENS / FANUC 

-  příručka, průvodce, návody k obsluze a programování, popisný dialog, 

DIN/ISO 

- http://www.heidenhain.cz/ 

- http://www.fanucfa.com/cz-cz/Home 

  Strojnické tabulky (libovolné) 

  EDGE CAM - příručka uživatele-základní oddíl, soustružení, frézování 

Svoboda, Evžen. Technologie a programování CNC. Praha: Fragment,  

1998. ISBN 80-7200-297-X  

Bartoš, Vlastimil. Základy CNC obráběcích strojů. Praha: Fragment, 1998. 

ISBN 80-7200-295-3 

Oplatek František. Číslicové řízení obráběcích strojů. Praha: Fragment,  

1998. ISBN 80-7200-294-5 
 

2.r Tématický celek Počty hodin Období 

1. Úvod do předmětu, seznámení s učivem; obecné 

požadavky na reklamní grafické dílo 
Vstupní test dovedností: návrh letáku 

SW: Microsoft Word 

3 hodiny září 

2. Rozdělení počítačové grafiky; principy zobrazování  
Pixel, technologie; barevné modely; grafické formáty 

3 hodiny září  

http://www.heidenhain.cz/
http://www.fanucfa.com/cz-cz/Home
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3. Bitmapová grafika I  
Základy editace rastrového obrázku (barevnost pixelu, 

velikost, formát; retuš) 

SW: PaintBrush 

4 hodiny říjen  

4. Formátování textového dokumentu do tiskové podoby 

Definice objektu ve vektorové grafice 

Grafické nástroje textového editoru (automatický tvar, 

wordart, clipart, obrázek) 

SW: Microsoft Word) 

- kontrolní práce: výukový poster 

10 hodin říjen - 

listopad 

5. Vektorová grafika I 

Generování a transformace 2D grafických objektů včetně 

písmen 

SW: Corel Draw 

- kontrolní práce: grafický návrh obalu CD 

16 hodin prosinec - 

leden 

6. Bitmapová grafika II 

Získávání a editace obrazového souboru, pokročilé retuše 

fotografií, fotomontáž 

SW: Corel PhotoPaint 

- kontrolní práce: krátký obrázkový reportážní dokument 

12 hodin únor - 

březen 

7. Vektorová grafika II 

3D modelování a zobrazování objektů 

SW: 3D Studio Max 

- kontrolní práce: kompozice scény 

14 hodin duben – 

květen 

8. Opakování, shrnutí učiva 

- závěrečná grafická práce: návrh plakátu 

4 hodiny červen 

3.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Mikroprog F, Mikroprog S 

Pracovní možnosti, programové možnosti 

20 září - 

listopad 

 2. Další druhy řídících systémů CNC strojů  
(Heidenhain, Fanuc, Sinumeric) 

Pracovní možnosti, programové možnosti 

26 prosinec -  

únor 

 3. Inventor CAM 

Pracovní prostředí , nástroje, materiály 

4 

 

březen 

 4. Obrábění Solid modelů Inventor CAM  
Souřadný systém , prvky, roviny CPL, zobrazení součásti 

Simulace obrábění, NC kód, Postprocesor 

Frézování 

Soustružení 

12 březen -  

červen 

 5. Opakování 4 červen 

4.r. Tématický celek Počty hodin Období 

 1. Základy CNC strojů, nástrojů a CAx 
Úvod do problematiky CNC strojů a nástrojů a CAx  

Koncepce realizace projektu CAD/CAP/CAM  

TSW – rozdělení dle CAx, vstupy, výstupy 

CNC stroje ve výrobě: 

- rozdělení, vývojové stupně 

- výhody a přednosti 

- porovnání s konvenčními stroji 

Celkem 12 h 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

září - říjen 
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- konstrukce 

Nástroje pro CNC obr. stroje 

Řezné podmínky 

Práce technologa – programátora 

Ekonomika CNC  

1 

1 

1 

2 

1 

 2. Úvod do tg. programování v TSW – CAM 
Systémy číslicového řízení 

Způsoby programování 

Řídicí systémy – režimy práce    

CAD 2D-CAM pro Soustružení / Frézování: 

- úvod do CAM 

- tvorba ukládání dat 

- režimy CAM, souřadné systémy 

- tvorba a úpravy 2D geometrie 

- vytvoření profilu z externího SW 

- určení polotovaru, nástroje 

- soustružnické instrukce - 2-osé obrábění 

- frézovací instrukce – obrábění po profilu-kontuře 

- grafické ověření obrábění 

- NC komunikace v CAM 

Celkem 24 h 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

5 

5 

1 

1 

listopad - 

leden 

 3. Úvod do tg. programování v TSW – NC-S/H/F  
          S=Siemens, H=Heidenhain, F=Fanuc  

- ovládaví prvky programovací jednotky 

- programování DIN/ISO 

- programování v Dialogu v otevřeném textu 

- základní geometrické definice 

- základy NC programování 

- dráhové údaje 

- programování dráhových příkazů 

- chování při dráhovém řízení 

- řízení posuvu a pohybu vřetene 

- korekce nástrojů 

- přídavné funkce 

- technika podprogramů 

- vytvoření programu 

- simulování programu 

Celkem 22 h 

 

1 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

únor - 

květen 
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7 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 

 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

 

Název školního vzdělávacího programu: Strojírenství  

 

Platnost ŠVP:     od 1. září 2009 

 

 

Materiální zajištění výuky 

 

Školní areál zahrnuje celkem 6 samostatných budov a dále nádvoří, školní hřiště a ostatní 

venkovní prostory.  

Hlavní budova A v ulici Komenského nabízí 18 učeben, 6 ICT-učeben, 5 laboratoří, 

pracoviště NC obrábění, 2 jazykové učebny a školní kinosál. Budova B v ulici Martina Koláře 

disponuje 13 učebnami, jazykovou učebnou, 1 ICT-učebnou a částí strojních dílen. V budově 

C v ulici Komenského se nachází hlavní část strojních dílen, budova D zahrnuje komplex 

domova mládeže, školní stravovny a tělocvičny, v části DM jsou studovny, PC učebna a 

školní knihovna. Budova E je posilovna a v budově F v ulici Měšická jsou stavební a 

dřevařské dílny se zázemím.  

Budova A je po přestavbě bezbariérová.  

Učebny jsou standardně vybaveny PC s dataprojektorem a plátnem nebo  interaktivní tabulí. 

Vybavení ICT-technikou, učebními pomůckami, modely, obrazy, laboratorními přístroji, 

nástroji a stroji v dílnách se průběžně doplňuje a modernizuje, stejně tak používaný software a 

odborné publikace ve školní knihovně. Škola modernizaci hradí jednak z běžného rozpočtu, 

jednak prostřednictvím grantů a projektů. 

Pro výuku oboru Strojírenství se využívají učebny a pracoviště v budovách A, C a D. 

 

 

Personální zajištění výuky 
 

Pedagogický sbor se skládá z ředitele školy, 2 pedagogických zástupců ředitele, 2 

výchovných poradců (společně s funkcí metodika primární prevence sociálně patologických 

jevů), 57 učitelů, 8 učitelů odborného výcviku, 4 instruktorů, ICT koordinátora a koordinátora 

EVVO. Každý vyučovaný obor/skupina oborů má svého vedoucího učitele, který koordinuje 

odbornost výuky, mezipředmětové vztahy a spolupráci všech pedagogů v oboru vyučujících. 

Odbornost výuky garantuje 6 předmětových komisí.   

Odbornou způsobilost splňuje 96% pedagogů, pedagogickou způsobilost 92%. Zbylí 

pedagogové si způsobilost doplňují dálkovým studiem VŠ, SŠ nebo ve vzdělávacích 

institucích v rámci programů celoživotního učení. Sbor je stabilizovaný, s přirozenými 

obměnami z důvodů odchodu do důchodu, mateřské dovolené apod. nebo nutnými opatřeními 

na základě ekonomické optimalizace v důsledku klesající demografické křivky. 
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8 Charakteristika spolupráce se sociálními partnery 

 

Kód a název oboru vzdělání:   23-41-M/01 Strojírenství 

 

Název školního vzdělávacího programu: Strojírenství  

 

Platnost ŠVP:     od 1. září 2009 

 

 

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor je svou velikostí a skladbou studijních a 

učebních oborů jednou z klíčových škol regionu, zejména v oblasti výuky technických oborů. 

 

Pravidelně spolupracuje: 

- s Úřadem práce v Táboře – při kariérovém poradenství a volbě povolání; 

- se základními školami prostřednictvím výchovných poradců; 

- s VŠ a VOŠ především nehumanitních směrů; 

- s MěÚ Tábor i dalších obcí regionu; 

- s Jihočeskou hospodářskou komorou; 

- se strojírenskými, stavebními a energetickými firmami v regionu – prostřednictvím 

Partnerského programu školy, při zajišťování odborné praxe žáků, odborných exkurzí, 

soutěží a seminářů pro žáky, učitele a veřejnost a také při řešení podnikových témat 

maturitních prací. S řadou firem škola spolupracuje v rámci projektů a grantů. 

- s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Táboře a Speciálním pedagogickým 

centrem v Českých Budějovicích – v péči o žáky se zvláštními vzdělávacími 

potřebami 

 



 

 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Strojírenství 

Poznámky 

 

243 

 


