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PROFIL ABSOLVENTA  
  

  

Název a adresa školy: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66  

Zřizovatel: KÚ Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01  Liberec 2  

Název ŠVP: Výrobce kovové bižuterie  

Kód a název oboru vzdělání: 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – 

kovová bižuterie  

Dosažený stupeň vzdělání:  střední s výučním 

listem Délka a forma studia:   3 roky, denní studium  

Datum platnosti:   od 1. 9. 2019 pro všechny ročníky 

Obor vzdělání je určen pro chlapce i dívky.  

  

  

Pracovní uplatnění absolventa  
  

Absolvent tohoto ŠVP má středoškolské vzdělání se všeobecnou i odbornou vzdělávací 

složkou.  

  

Uplatní se zejména v organizacích a provozovnách s uměleckořemeslným charakterem 

výroby, splňuje požadavky potřebné pro kvalifikovaný výkon pracovních činností individuální 

i sériové bižuterní a šperkařské výroby.  

  

Zhotovuje a opravuje šperky, bižuterii a klenoty z obecných kovů v kombinaci se skleněnými 

kameny, přírodninami i jinými materiály, vyrábí jak šperky moderní, tak i repliky starých 

bižuterních výrobků klasickými i nejnovějšími technikami, vytváří bižuterní výrobky podle 

předloh i vlastních návrhů.  

  

Absolvent je připraven na přesnost výkonu pracovních činností a výkonovou stabilitu ve 

specifických pracovních podmínkách.  

  

Absolvent se uplatní při výkonu povolání výrobce kovové bižuterie v pozici zaměstnance v 

malých a středně velkých firmách; po získání potřebné praxe i jako řemeslník – živnostník, 

jako návrhář i technolog. Může se uplatnit v oblasti obchodování i při vlastní 

uměleckovýtvarné činnosti, tzn. zhotovuje vlastní návrhy ateliérové bižuterie, které prezentuje 

a prodává na výstavách a v galeriích.  

  

Absolventovo vzdělání splňuje základ pro další vzdělávání v navazujících studijních 

vzdělávacích programech. Může získat úplné střední vzdělání podle platných právních norem. 

Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru v rámci programu 

celoživotního učení.  
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Očekávané kompetence absolventa  
  

Vzdělávání vymezené vzdělávacím programem klade důraz na všeobecnou, odbornou a 

profilující odbornou složku vzdělání. Vytváří předpoklady k získání odborné kvalifikace a 

předpoklady pro celoživotní vzdělávání a seberealizaci absolventů v oboru.  

  

  

Vzdělávací program podporuje rozvoj obecně použitelných klíčových kompetencí, které 

umožňují zvládat nároky pracovního uplatnění i v jiném oboru, než pro který jsou absolventi 

připraveni, je tak posílena jejich zaměstnatelnost. Absolventi se mohou uplatnit i při výrobě 

skleněné bižuterie, neboť jimi získaná odbornost v rámci ŠVP splňuje nároky i pro tento obor 

vyskytující se v regionu školy.  

  

Výsledky vzdělávání sledují cíl, aby si žáci vytvořili v rozsahu odpovídajícím jejich 

schopnostem a studijním předpokladům občanské, klíčové a odborné kompetence.  

  

  

Občanské kompetence  
  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi:  

• jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro 

zájem veřejný;  

• dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost druhých lidí, 

vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;  

• jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování hodnot demokracie;  

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

osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí;  

• aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti 

lokálního charakteru;  

• chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje;  

• respektovali tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v 

evropském a světovém kontextu;  

• ctili život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovali si odpovědnost za vlastní život a byli 

připraveni řešit své osobní a sociální problémy;  

• uměli myslet kriticky, tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, nenechávali se 

manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi.  
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Klíčové kompetence  
  

Absolventi jsou schopni v komunikativní oblasti:  

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných, své myšlenky a promluvy formulovat srozumitelně a souvisle;  

• vhodně se prezentovat při oficiálních jednáních (při jednání se zaměstnavatelem, na úřadech 

apod.);  

• naslouchat pozorně druhým, účastnit se diskuzí, tzn. vyjadřovat se přiměřeně k tématu 

diskuze, formulovat a zdůvodnit své názory, postoje a návrhy, vyslechnout názory druhých 

a vhodně na ně reagovat;  

• zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné souvislé texty na běžná i 

odborná témata, pracovní i jiné písemnosti (žádosti a podání na instituce, zaměstnava- 

telům, strukturovaný životopis, vyplňovat formuláře apod.); používat adekvátní stylistické a 

jazykové prostředky, včetně odborné terminologie;  

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování.  

  

Absolventi jsou připraveni v personálních otázkách:  

• kriticky hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si vlastní přednosti i meze a nedostatky  

• rozhodovat se plánovat svůj život, pracovní kariéru i dílčí aktivity podle svých schopností, 

osobnostních vlastností, studijních výsledků;  

• efektivně se učit: volit vhodné techniky učení a duševní práce, využívat k učení různé 

pomůcky a prostředky; uplatňovat zásady duševní hygieny;  

• využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných 

zkušeností;  

• kriticky hodnotit výsledky svého učení a práce, přijímat radu i kritiku od druhých lidí;  

• dále se vzdělávat, pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj.  

  

Absolventi jsou schopni v sociální oblasti:  

• adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky;  

• pracovat samostatně i v týmu, tzn. spolupracovat s ostatními, podílet se na realizaci 

společných pracovních a jiných činností, aktivně podporovat společná rozhodnutí;  

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených;  

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

k odstraňování diskriminace.  

  

Při samostatném řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů jsou absolventi 

schopni:  

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

problému, navrhnout, vysvětlit nebo zdůvodnit způsob řešení, popř. varianty řešení;  

samostatně plánovat, provádět a kontrolovat činnost nebo řešení úkolu, zhodnotit dosažený 

výsledek;  

• přizpůsobovat průběh řešení výsledkům kontroly.  
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Při využívání prostředků informačních a komunikačních technologií absolventi umějí:  

• pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních komunikačních 

technologií;  

• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;  

• učit se používat nové aplikace;  

• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace;  

• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě internet;  

• pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a 

komunikačních technologií.  

  

Při řešení praktických úkolů z hlediska aplikace základních matematických postupů absolventi 

umějí:  

• používat správně pojmy kvantifikujícího charakteru;  

• zvolit odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy;  

• využívat různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 

reálných situací;  

• používat a správně převádět jednotky;  

• použít funkční vztahy při řešení praktických úkolů;  provést reálný odhad výsledku řešení.  

 

Vzhledem k pracovnímu uplatnění absolventi:  

• získají pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity, uvědomují si rizika  a 

dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost;  

• mají aktuální přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání;  

• získají reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a 

možnostech profesní kariéry, znají požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance a jsou 

schopni srovnávat je se svými předpoklady;  

• umějí vyhledat informace o možnostech dalšího školního i mimoškolního vzdělávání a 

rekvalifikace;  

• dokážou získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat 

poradenských a zprostředkovatelských služeb;  

• umějí vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli;  

• znají práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů;  

• mají základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských 

aktivit.  

  

  

Odborné kompetence  
  

V rámci těchto kompetencí absolventi uplatňují estetické zásady výtvarně-užitkové tvorby a 

využívají výtvarné zkušenosti k vytváření výrobků. Ovládají technologické postupy a techniky 

bižuterní a klenotnické práce. Jsou řemeslně zruční při vytváření bižuterních výrobků, usilují o 
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nejvyšší kvalitu vlastní práce, výrobků a služeb. Jednají hospodárně, adekvátně uplatňují 

ekonomická hlediska při tvorbě výrobků v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje. Při 

své práci dodržují stanovenou technologickou kázeň.  

  

Absolventi mají předpoklady:  

• orientovat se v dějinách umění, zejména ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla;  

• rozeznávat jednotlivá slohová období podle znaků uměleckořemeslných prvků;  

• studiem soudobých a historických slohových výtvarných prvků posilovat vztah k 

uměleckořemeslné práci a rozvíjet svou výtvarnou představivost;  

• prakticky ovládat výtvarné vyjadřovací techniky;  

• využívat znalosti tradiční i moderní uměleckořemeslné tvorby při své práci;  

• připravit pracoviště a potřebnou výrobní dokumentaci;  

• rozumět pracovním postupům i starým technikám;  

• používat nářadí a nástroje pro ruční opracování materiálu pro stanovené technologické 

postupy, ovládat způsoby jejich seřízení a ukládání;  

• posuzovat a využívat vlastnosti materiálů v bižuterní výrobě podle jejich použití;  ovládat 

konkrétní pracovní postupy na strojích používaných v bižuterii; rozumět principům jejich 

činnosti;  

• ovládat technologii povrchových úprav a základní operace zušlechťování výrobků;  

• stanovit harmonogram jednotlivých pracovních operací;  

• zvládat technologii zhotovování výrobků z obecných kovů, kamenů a jiných materiálů;  

• osvojit si návyk čistě a pečlivě odvedené práce, správně volit způsob provedení výrobku;  

dbát při realizaci na soulad pracovního postupu s výtvarnou předlohou a na přesnost 

provedení;  

• usilovat o dokonalé zvládnutí práce s ohledem na vysokou náročnost zpracování 

uměleckořemeslného výrobku;  

• pracovat se specifickým aplikačním programovým vybavením v oboru;  

• prakticky aplikovat estetické principy ve výtvarně užitkové tvorbě;  

• uplatňovat příslušné normy a předpisy puncovního úřadu, Národního památkového úřadu 

apod.;  

• zhotovovat prvotní dokumentaci a nákresy bižuterních výrobků;  

• přenášet obrazce na kov, stříhat, pilovat, řezat;  

• rozhodovat o volbě vhodného materiálu  pro daný bižuterní výrobek a o jeho hospodárném 

využití;  

• připravovat materiál válcováním, tažením, ohýbáním a stáčením;  

• dodržovat ekologické zásady při práci s materiály;  

• vyrábět osazení na různé druhy kamenů různých výbrusů a zakomponovat je do závěsu 

prstenu, náušnic atd.;  

• zhotovit jednoduchou montáží základní druhy šperků, prsteny s jedním kamenem, závěsy a 

náušnice;  

• vyrábět různé typy ručních řetízků, broží a jejich uzávěrů, článkových náramků včetně 

zámečků a pojistek;  
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• ovládat výrobu složitějších prstenů;  

• provádět různé druhy povrchové úpravy šperků, leštit ručně i v bubnu, matovat;  

• navrhovat nové druhy bižuterie a sestavovat samostatné technologické postupy na základě 

získaných teoretických a praktických dovedností;  

• provádět svědomitě a pečlivě opravy různých druhů bižuterních výrobků;   

• ošetřovat a provádět běžnou údržbu strojů, nářadí a pomůcek;  

• dodržovat technologickou kázeň s důrazem na dodržování zásad protipožární ochrany při 

pájení kovů a při manipulaci s hořlavými látkami;  

• jednat vhodně se zákazníkem;  

• chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;  

dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti;  

• dbát na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali 

požadavky klienta či zákazníka;  

• 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;  

• nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí;  

• chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i klientů a 

zákazníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu 

podle příslušných norem;  

• dodržovat příslušné právní předpisy a hygienické předpisy a zásady;  

• používat osobní ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů pro jednotlivé 

činnosti;  

• spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbát na používání 

pracovních nástrojů, pomůcek a technického vybavení odpovídajících bezpečnostním a 

protipožárním předpisům;  

• uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při 

případném pracovním úrazu.  

 

 

Organizace vzdělávání  
  

Dosažený stupeň vzdělání  

 střední vzdělání s výučním listem  

  

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání  

• splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním 

povinné školní docházky;  

• splnění podmínek přijímacího řízení;  
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• splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených 

vládním nařízením.  

  

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení  dosaženého vzdělání a kvalifikace:  

Závěrečná zkouška se skládá z písemné, ústní a z praktické zkoušky. Obsah a organizace 

závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy a metodikou „Jednotného zadávání závěrečných 

zkoušek“. 

 

Písemná a ústní zkouška zahrnuje učivo předmětů Kovová bižuterie, Materiály a Dějiny 

umění, praktickou zkouškou je výroba dvoudílné bižuterní soupravy podle vzoru technikou 

měkkého pájení), dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a 

výuční list.   
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CHARAKTERISTIKA   

ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  
  

Název a adresa školy: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66  

Zřizovatel: KÚ Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01  Liberec 2  

Název ŠVP:  Výrobce kovové bižuterie  

Kód a název oboru vzdělání:  28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – 

kovová bižuterie  

Délka a forma studia:   3 roky, denní studium  

Dosažený stupeň vzdělání:  střední s výučním listem  

Datum platnosti:  od 1. 9. 2019 pro všechny ročníky  

  

  

Podmínky pro přijetí ke studiu  
  

• splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním 

povinné školní docházky;  

• splnění podmínek přijímacího řízení  

• splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených 

vládním nařízením;  

  

  

Zdravotní požadavky na uchazeče  
  

Pro zařazení do učebního oboru Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – kovová bižuterie 

nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:  

• prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu 

znemožňujícímu práci ve vynucené poloze;  

• prognosticky závažnými onemocněními horních končetin znemožňujícími jemnou motoriku 

a koordinaci pohybů;  

• prognosticky závažnými poruchami vidění nebo poruchami barvocitu.  

  

Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo 

předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující 

praktický lékař.  

  

  

Celkové pojetí vzdělávání  
  

Školní vzdělávací program připravuje absolventy pro tradiční rukodělnou uměleckořemeslnou 

činnost tak, aby odpovídal profilu absolventa.  

  



  12  

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy na činnosti reprodukční a 

realizační; připravit je tak, aby byli dobře umístitelní na trhu práce, aby byli schopni adaptovat 

se na měnící se podmínky trhu práce, tzn. aby se snadno rekvalifikovali a měli rozvinuté 

klíčové kompetence.  

  

  

Klíčové kompetence jsou obecně použitelné a mají přenositelný charakter. Tyto kompetence 

(komunikativní, personální, řešit problémy, používat ICT a pracovat s informacemi, aplikovat 

základní matematické postupy při řešení praktických úkolů) umožňují zvládat obecné nároky  

v jakémkoli pracovním uplatnění i v osobním životě a posilují zaměstnatelnost uchazečů o 

práci. Prolínají všeobecným i odborným obsahem vzdělání.  

  

Občanské kompetence vymezují široký poznatkový základ potřebný pro uplatnění člověka ve 

společnosti i v osobním životě a umožňují socializaci a rozvoj osobnosti. Vytvářejí 

předpoklady pro celoživotní vzdělávání a přispívají i k profesionalizaci a adaptabilitě jedince 

na změněné podmínky trhu práce. Prolínají především všeobecným vzděláním s výrazným 

přesahem do odborné vzdělávací složky.  

  

Odborné kompetence zajišťují poznatkový základ pro získání odborné kvalifikace. Významně 

ovlivňují schopnost absolventa rozhodnout o své profesní kariéře. Prolínají především 

odborným, ale částečně i všeobecným obsahem vzdělání.  

  

V učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů jsou rozpracovány a začleněny 

odpovídající části ze čtyř průřezových témat:  

• Občan v demokratické společnosti (občanská nauka, ekonomika, dějiny umění, odborný 

výcvik)  

• Člověk a životní prostředí (ekologie, chemie, materiály, technologie, občanská nauka, 

ekonomika, odborný výcvik)  

• Člověk a svět práce (ekonomika, občanská nauka, odborné kreslení, technologie, informační 

a komunikační technologie, odborný výcvik)  

• Informační a komunikační technologie (všechny předměty)  

  

  

Charakteristika obsahových složek  
  

Obsah všeobecného a odborného vzdělávání je vymezen celkem jedenácti okruhy. Učivo 

jednotlivých vyučovacích předmětů je organicky spjato. Žáci si tak osvojují učivo v 

souvislostech. Důraz je kladen na rozvíjení klíčových kompetencí, na osvojování dovedností a 

rozvíjení schopnosti aktualizovat a aplikovat získané vědomosti.  

  

1. Jazykové vzdělávání a komunikace  

Učivo je obsaženo zejména v předmětech český jazyk a literatura a cizí jazyk.  
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Vzdělávací obsah plní významnou socializační a kulturně vzdělávací funkci, neboť v 

návaznosti na předcházející vzdělání rozvíjí komunikativní schopnost žáků v mateřském 

jazyce, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim 

uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné 

hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji 

kognitivních schopností žáků, rovněž přispívá i ke tříbení jazykového cítění a k celkové 

kultivaci osobnosti žáka.  

  

2. Společenskovědní vzdělávání  

Učivo je obsaženo zejména v předmětech občanská nauka, dějiny umění.  

Vzdělávací obsah má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z 

řady vzdělávacích oborů, etiky, politologie, psychologie, sociologie, dějepisu. Základním cílem 

společenskovědního vzdělávání však není vybavit žáka pouze množstvím poznatků, ale i 

rozvíjet jeho sociální a osobnostní kultivaci. Osvojované poznatky usnadňují chápání sama sebe 

i druhých lidí, pochopení a vědomí akceptování principů a norem demokratické společnosti. 

Učivo částečně vybavuje žáka odbornými kompetencemi pro profesní přípravu. Obsah vzdělání 

prolíná i ostatními předměty.  

  

3. Přírodovědné vzdělávání  

Žáci se učí vybrané poznatky z chemie, fyziky a ekologie, které jsou podpůrné pro odbornou 

složku vzdělávání. Žáci se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a 

zaujímat postoje k problémům z oblasti péče o životní prostředí.  

  

4. Matematické vzdělávání  

Učivo rozvíjí numerické dovednosti, podílí se na formování intelektuálních schopností žáků, 

především na jejich logickém myšlení. Rozvíjí i důležité charakterové vlastnosti, především 

vytrvalost a důslednost. Důraz je kladen i na řešení příkladů z praxe.  

  

5. Estetické vzdělávání  

Učivo je obsaženo zejména v předmětech odborné kreslení, dějiny umění, český jazyk a 

literatura.  

Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter, neboť má výrazné kultivační a výchovné 

poslání. Na estetické vzdělávání je třeba nahlížet jako na jednu ze základních formativních 

oblastí vzdělávacího procesu. Obecným cílem je utvářet kladný vztah k materiálním a 

duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně.  

  

6. Vzdělávání pro zdraví  

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako 

jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné 

výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou ve vyučovacím předmětu odborný výcvik 

vymezeny požadavky na vytvoření předpokladů pro transfer získaných dovedností z oblasti 

tělesné kultury do pracovní metodiky a na zvládnutí kompenzačních cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil vzhledem k požadavkům praxe a budoucí profese, dále pak na 

vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy, zejména se jedná o zvládnutí základů 
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poskytování první pomoci při úrazech. Upevnění dovedností první pomoci je součástí náplně 

lyžařského výcvikového kurzu.  

Poznámka: Škola respektuje Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za 

mimořádných událostí do vzdělávacích programů, č.j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003.  

  

7. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích  

Učivo je obsaženo v předmětu informační a komunikační technologie.  

Vzdělávací obsah vede k získávání dovedností nezbytných k ovládání základního 

programového vybavení, zejména pro vyhledávání a zpracování informací a při komunikaci.  

  

8. Ekonomické vzdělávání  

Učivo je obsaženo zejména v předmětu ekonomika.  

Cílem vzdělávacího obsahu je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, vést je k hospodárnému 

jednání a uplatňování ekonomického hlediska při jakémkoliv rozhodování. Žáci se učí 

orientovat v právní úpravě podnikání a pracovněprávních vztazích, základních podnikových 

činnostech a osvojují si praktické dovednosti při hledání zaměstnání.  

  

  

9. Výtvarná příprava  

Učivo je obsaženo zejména v předmětech odborné kreslení a dějiny umění.  

Učivo poskytuje žákům všeobecné i odborné znalosti a dovednosti potřebné pro názorové 

vyjadřování, zahrnuje výtvarnou průpravu pro specifickou praktickou činnost, rozvíjí estetický 

cit i výtvarnou zkušenost. Žáci poznají způsoby výtvarného ztvárnění skutečnosti a naučí se 

ovládat výtvarné vyjadřovací techniky. Praktickým procvičováním zadávaných úkolů získávají 

předpoklady pro výtvarné zpracování používaných materiálů. Učivo vede žáky k základní 

orientaci v dějinách umění a uměleckého řemesla. Objasňuje základní souvislosti umění se 

společenskoekonomickou situací a vývojovými oblastmi všeobecných dějin lidstva. Na 

základě těchto poznání formuje estetické cítění a myšlení žáků, přispívá k pochopení 

kulturního dědictví minulosti a pěstuje hluboký zájem o obor.  

  

10. Technika a bižuterní výroby  

Učivo je obsaženo v předmětech materiály a kovová bižuterie.  

Učivo poskytuje žákům ucelený soubor teoretických vědomostí a intelektuálních dovedností  a 

návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v oblasti bižuterní výroby. Zahrnuje poznatky 

o druzích a vlastnostech používaných materiálů, o výrobcích a o technologických postupech 

výroby bižuterních předmětů.  

  

11. Odborný výcvik- výroba bižuterie a dekorativních předmětů  

Odborný výcvik integruje teoretickou a praktickou složku výuky s přesahem do praktické 

části. Žáci si vytvářejí a upevňují především manuální zručnosti a dovednosti, učí se odpovídat 

za svou práci. Odborný výcvik probíhá na vhodně vybavených odborných pracovištích pod 

vedením kvalifikovaných a zkušených pracovníků a ve spolupráci se sociálními partnery. 

Těžiště práce žáků spočívá v samostatné realizaci uměleckořemeslně ztvárněných výrobků. 

Nezbytnou součástí učiva jsou instrukce o dodržování bezpečnosti práce, ochraně zdraví při 
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práci, dodržování protipožárních předpisů, řešení problematiky hospodaření s materiály, 

energií a ochrany životního prostředí.  

  

  

Organizace výuky  
  

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium pro žáky a uchazeče, kteří splnili 

povinnou školní docházku. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou podle příslušných 

právních norem a poskytuje střední odborné vzdělání. Škola zajišťuje teoretické i praktické 

vyučování, praktické vyučování může probíhat na pracovištích praktického vyučování 

fyzických nebo právnických osob. Výuka probíhá v cyklech, a to jeden týden teorie a jeden 

týden odborný výcvik.  

Mimoškolní výchova je realizována na Domově mládeže a má formu sportovního vyžití, 

návštěv divadelních představení, kin, muzeí a galerií.  

  

  

Metodické přístupy  
  

Metody a formy výchovně vzdělávací práce volí učitel se zřetelem k charakteru předmětu a 

konkrétní situaci ve vyučovacím procesu. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí 

samostatnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních dovedností a schopností u 

žáků. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce - řízené rozhovory, skupinové 

a problémové vyučování, diskusní metody, autodidaktické metody, metody činnostně 

zaměřeného vyučování. Tyto přístupy umožňují rozvíjet soustavnou pracovní aktivitu žáků.  

  

Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů vyučující věnuje zvýšenou pozornost 

rozvoji klíčových dovedností a přizpůsobuje jim své pedagogické působení na žáky.  

  

V kompetenci ředitele školy je zařazení do výuky tzv. projektového týdne, ve kterém se žáci 

zabývají řešením projektů nadpředmětového charakteru. Ukázka žákovského projektu je 

součástí tohoto ŠVP. Tato aktivizující metoda se doporučuje jako jedna z nejvhodnějších při 

realizaci klíčových kompetencí.  

Jako další v dohodnutých vzdělávacích strategiích je široká spolupráce se sociálními partnery 

(exkurze do firem, které používají nejnovější technologické postupy, spolupráce při účasti na 

uměleckých akcích – např. Sympozium uměleckořemeslných škol Libereckého kraje atd.) a 

účast na předváděcích akcích a veletrzích. Způsob realizace klíčových kompetencí je 

rozpracován v každém vyučovacím předmětu.  
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Hodnocení žáků a diagnostika  
  

Hodnocení žáků vychází z klasifikačního řádu s ohledem na individuální požadavky v 

integrovaném přístupu k žákům. V odborných předmětech se klade důraz na zvládnutí 

praktických dovedností.  

  

Pro ověření výsledků vzdělávání se jako vhodná forma doporučuje zařadit testy a hledat 

možnosti pro individuální projevy žáků, zejména prezentacemi výsledků jejich prací (výstavy 

prací žáků, účast na soutěžích a prezentačních akcích, sklářských a bižuterních sympoziích 

apod.).  

  

V hodnocení žáků se doporučuje zohlednit projektové činnosti žáků, zejména sebehodnocení a 

sebeposuzování, kolektivní hodnocení s důrazem na prezentaci výsledků práce žáků. Je nutná 

spolupráce pedagogů a žáků směřující k odstranění vzniklých nedostatků. Velmi důležité jsou 

závěry z průběžné pedagogické diagnostiky s využíváním didaktických orientačních a 

standardizovaných testů.  

  

Diagnostika žáků spočívá v kombinaci známkování, slovního hodnocení a využívání bodového 

systému.  

  

Na webových stránkách školy je publikován školní řád a v něm kapitola „Hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků“ s podrobným rozborem.  

  

  

 

   Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných:  

 

Škola vychází (vycházíme) z § 16  školského zákona ve znění zákona č. 82/2015 Sb.  a z 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků  

nadaných. 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s 

ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními (PO) se rozumí 

nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, 

kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským 

zařízením.  

 

1. Zabezpečení výuky žáků speciálními vzdělávacími potřebami 

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

PO prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení. 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 

poradenského zařízení.  

Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je vždy 

předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.  
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Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP)  

a  individuálního vzdělávacího plánu (IVP): 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a IVP jsou k dispozici k nahlédnutí u 

výchovné poradkyně školy. 

 

2. Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. 

Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve 

srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v 

pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

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

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

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

nebo sociálních dovednostech. 

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské 

zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává.  

Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního 

vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů 

psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo 

zákonného zástupce žáka. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a IVP jsou k dispozici k nahlédnutí u 

výchovné poradkyně školy. 

 

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce  
  

Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z 

požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu 

konkrétních činností, které jsou obsahem teoretické výuky a odborného výcviku. Tyto 

požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizikách možných ohrožení, jimiž 

jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na 

ochranu před působením těchto zdrojů rizik.  

  

Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným 

zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a 

nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění pozdějších předpisů. Je nutno se řídit též nařízením vlády č. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí.  
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Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být 

prokazatelné.  

  

Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů 

upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané 

práce z důvodu přípravy na povolání.  

  

Základními podmínkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany 

se rozumí:  

  

1. Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci, s technologickými a pracovními postupy.  

2. Používání strojů a zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním 

předpisům.  

3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle vyhodnocených rizik 

pracovních činností.  

4. Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve 

znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).  

5. Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem odborné výchovy  v 

souladu s přílohou č. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb.  

6. Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků, přičemž stupně dozoru jsou 

vymezeny následovně:  

Práce pod dozorem – vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá 

na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa 

zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení 

bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.  

Práce pod dohledem – osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce 

pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací 

obchází a kontroluje.  

Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je 

povinností vedoucích zaměstnanců příslušného školského zařízení v závislosti na 

charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tématický celek 

plní.   
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UČEBNÍ  PLÁN  
  

Název a adresa školy: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66  

Zřizovatel: KÚ Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01  Liberec 2  

Kód a název oboru vzdělání:  28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů   

            – kovová bižuterie  

Název ŠVP:     Výrobce kovové bižuterie  

Délka a forma studia:    3 roky, denní studium  

Dosažený stupeň vzdělání:   střední s výučním listem  

Datum platnosti:  od 1. 9. 2019 pro všechny ročníky  

  

  

  

Kategorie a názvy vyučovaných předmětů  Počet týdenních vyučovacích hodin  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  celkem  

A. Povinné vyučovací předměty          

          

    Český jazyk a literatura  2  2  1  5 

    Cizí jazyk ANJ/NEJ  2  2  2  6  

    Občanská nauka  1  1  1  3  

    Matematika  1  1  2  4  

    Chemie  1  -  -  1  

    Fyzika  1  1  -  2  

    Ekologie  1  -  -  1  

    Tělesná výchova  1  1  1  3  

    Informační a komunikační technologie  2  1  -  3  

    Ekonomika  -  -  2  2  

    Odborné kreslení  2  2  2  6  

    Materiály  2  1,5  0,5  4  

    Technologie  2  -  -  2  

    Kovová bižuterie  -  3  2  5  

    Dějiny umění  1  2  2  5  

    Odborný výcvik  15  17,5  17,5  50  

          

          

Celkem hodin týdně  34  35  33  102  

  

POZNÁMKY:  

1. Dělení hodin je v pravomoci ředitele školy, který postupuje v souladu s předpisy 

stanovenými MŠMT (jedná se o předměty cizí jazyk, tělesná výchova, informační a 

komunikační technologie, odborný výcvik).  
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2. Estetické vzdělávání je realizováno v předmětu český jazyk a literatura a je začleněno v 

plném rozsahu do složky odborného vzdělávání.  

  

3. Škola vytváří podmínky k tomu, aby v týdnu teoretického vyučování neklesl počet hodin 

tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně a aby žáci měli možnost dalších sportovních aktivit.  

  

4. Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 32 týdnů. Zbývající 

doba se využije podle přehledu využití týdnů ve školním roce podle uvedené tabulky. 

 Rozhodnutí o konání popř. provedení sportovně výcvikového kurzu je v kompetenci 

ředitele školy.  

  

5. Tematika ochrany člověka za mimořádných situací včetně poskytování první pomoci při 

zraněních se do vyučování začleňuje v souladu s pokynem MŠMT č.j. 12 050/03-22 ze dne 

4. března 2003.  

  

  

Přehled využití týdnů ve školním roce pro tříletý obor Výrobce bižuterie a dekorativních 

předmětů – kovová bižuterie  

  

  

Činnost  1. ročník  2. ročník  3. ročník  

Vyučování podle rozpisu učiva  32  32  32  

Sportovní výcvikový kurz (nepovin.) 1  -  -  

Projektové týdny  -  -  - 

Závěrečná zkouška  -  -  2  

Časová rezerva  7  8  6 

Celkem týdnů  40  40  40  

  

POZNÁMKY:  

1. Sportovní kurz se organizuje v souladu s metodickými pokyny MŠMT. Provedení kurzu 

bude specifikováno podle počasí a možností žáků.  

  

2. Projektové dny budou určeny a specifikovány ředitelem školy podle plánovaných nebo  

aktuálních akcí, soutěží, výstav apod.  

  

3. Časová rezerva je určena na exkurze, výstavy a prodlevy ve výuce.  

  



 

Škola:  Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66   

Kód a název RVP:  28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – kovová bižuterie   

Název ŠVP:  Výrobce kovové bižuterie   

 RVP   ŠVP  

Vzdělávací oblasti a obsahové 

okruhy  
Minimální počet  vyuč. hodin za studium  Vyučovací předmět  Počet vyučovacích hodin za studium  

týdenních  celkový  týdenních  z toho 

dispon.  
celkový  

Jazykové vzdělávání:            

český jazyk  3  96  Český jazyk a literatura  3    96  

cizí jazyky  6  192  Cizí jazyk  6    192  

Společenskovědní vzdělávání  3  96  Občanská nauka  3    96  

Přírodovědné vzdělávání  4  128  Fyzika  2    64  

      Chemie  1    32  

      Ekologie  1    32  

Matematické vzdělávání  4                 128  Matematika  4                  128  

Estetické vzdělávání  2  64  Český jazyk a literatura  2     64  

Vzdělávání pro zdraví  3  96  Tělesná výchova  3    96  

      Sportovní výcvikový kurz  1    1  

Vzdělávání v ICT  3  96  Informační a komunikační techn.  3     96  

Ekonomické vzdělávání  2  64  Ekonomika  2    64  

Výtvarná příprava  6  192  Dějiny umění  5  5  160  

    Odborné kreslení  6    192  

Technika bižuterní výroby  22  704  Materiály  4    128  

      Technologie  2    64  

      Kovová bižuterie  5    160  

  22  704  Odborný výcvik  11    1 600  



 

Výroba bižuterie a dekorativních 

předmětů  
    Odborný výcvik  39  17    

Disponibilní hodiny  17  544  Disponibilní hodiny    22    

Celkem  97  3 104    102  3 264  

Kurzy  0 týdnů  Kurzy  1 týden  
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Učební osnova vyučovacího předmětu  

ČESKÝ  JAZYK  A  LITERATURA  

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu  
  

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky k sdělnému kultivovanému jazykovému 

projevu a podílí se na  rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového 

vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit se užívat jazyka jako prostředku 

k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a 

slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí 

žáků.  

  

K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje 

znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.  

  

  

Charakteristika učiva  
  

Předmět se skládá ze dvou oblastí, jazykového vzdělávání a literárního vzdělávání, které se 

vzájemně prolínají a rozvíjejí. Jazykové vzdělávání a komunikační výchova rozvíjejí 

komunikační kompetence žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. 

Podílejí se rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků. Práce s uměleckým textem je 

zaměřena především na výchovu k vědomému, kultivovanému čtenářství.  

  

  

Pojetí výuky  
  

Těžištěm výuky předmětu je rozvoj vyjadřovacích dovedností a schopností, nácvik dovednosti 

přijímat text včetně jeho porozumění a interpretace, a to i text odborný. Práci vedoucí k 

vytvoření těchto dovedností se věnuje největší část hodinové dotace. S tím úzce souvisí 

probírání jazykového a slohového učiva, které navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze 

základní školy a rozvíjí se vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření žáků.  

  

V literárním vzdělávání převažuje četba a interpretace konkrétních uměleckých děl nebo 

ukázek, doplněné nezbytnými poznatky z vývoje umění, literární historie a teorie literatury, 
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potřebnými pro pochopení díla nebo jeho kulturně-společenského  kontextu. Nesleduje se tedy 

chronologicky vývoj literatury. Literární texty mohou být současně východiskem komplexních 

jazykových rozborů, jsou prostředkem nácviku kultivovaného čtení včetně výslovnosti, jakož i 

simulace a řešení komunikačních situací. Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.  

Mezipředmětové vztahy s předmětem dějiny umění nabízejí srovnání uměleckých projevů z 

oblasti literární s oblastí výtvarnou.  

  

Kromě tradičních metodických postupů se výuka zaměřuje na rozbory nedostatků ve 

vyjadřování žáků i veřejnosti (i z vlastních nahrávek), problémové, skupinové i individuální 

úkoly, situační komunikační hry (simulace komunikace v pracovních situacích) a soutěže, 

práce s vybranou vrstvou slovní zásoby. V každé hodině budou prováděna krátká mluvní 

cvičení na aktuální téma. V každém ročníku bude napsána jedna rozsáhlejší slohová práce; 

tyto kontrolní práce budou připraveny soustavou cvičných prací a dílčích úkolů. Budou 

zadávány kratší slohové práce školní i práce domácí. Průběžně pak i jiné druhy kontrolních 

činností (diktáty, testy, eventuálně další formy).  

  

V 1. a 2. ročníku se vyučuje českému jazyku a literatuře 2 hodiny týdně, tj. 64 hodin za rok, ve 

3. Ročníku 1 hodina týdně, tj. 32 hodin za rok. Přidělení počtu vyučovacích hodin příslušným 

tematickým celkům akceptuje současné platné učební dokumenty.  

  

  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Hodnocení žáků probíhá podle standardního školního klasifikačního řádu. Zároveň se vychází 

z diagnostiky podle základních typů učení (auditivní, vizuální), jsou zohledňováni žáci se 

specifickými poruchami učení. Dále se hodnotí komplexní dovednosti. Výsledky učení jsou 

kontrolovány průběžně, hodnotí se schopnosti žáků řešit ústně nebo písemně i komunikační 

úlohy a ověřuje  se znalost jednotlivých prostředků.  

  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Cílem vzdělávání v českém jazyce a literatuře je dosažení takové úrovně klíčových 

kompetencí, které umožní dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat a zpracovávat získané 

informace. V rámci průřezových témat se žáci učí naslouchat druhým lidem a respektovat je, 

zvažovat jejich názor i přijímat odlišné názory, jsou-li vhodnější. Učí se vyjednávat a přijímat 

kompromisy. Rozvíjí si komunikační dovednosti důležité pro kvalitu sebeprezentace při 

jednání s potencionálním zaměstnavatelem. Rozvíjí kritické a konstruktivní myšlení, učí se 

rozlišovat racionální výklad a argumenty od propagandy a manipulující rétoriky. Rozvíjí 

komunikativní dovednosti jako prostředek myšlení, dialogu a argumentace.  
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2. ROZPIS UČIVA  
  

Jazykové vzdělávání 1. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  

  

1. Zdokonalování jazykových vědomostí     

a dovedností  

-  zná vybrané základní pojmy jazykovědy, 

kategorie a pravidla českého jazyka a řídí 

se jimi;  

-  Opakování, prohlubování a rozšiřování 

obecných pojmů o jazyce. Spisovná  

čeština, obecná čeština, nářečí  

- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy;  

- zná spisovnou normu českého jazyka;  

- pracuje s normativními příručkami českého 

jazyka;  

- umí posoudit kompozice textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu.  

- Význam slova a jeho obměny  

- Procvičování, rozvíjení a upevňování 

pravopisu. Pravidla českého pravopisu  a 

práce s nimi  

- Větná skladba  

  Doporučený počet hodin:  15  

  

Žák:  2. Komunikační a slohová výchova  

- ovládá konverzační a nekonverzační útvary 

prostě sdělovacího stylu;  

- je schopen rozpoznat funkční styl, 

dominantní slohový postup a v typických 

příkladech slohový útvar;  

- řídí se zásadami správné výslovnosti;  

- ovládá jednoduché zpravodajské a 

propagační útvary (zpráva, reportáž, 

pozvánka, nabídka ..).  

Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti  

Informační a komunikační technologie  

- Jazyková a řečová kultura, kultura 

osobního projevu, principy a normy 

kulturního vyjadřování a vystupování  

- Vyjadřování v oblasti běžné komunikace – 

prostě sdělovací styl  

- Slohové postupy a útvary, výrazové 

prostředky v oblasti užité komunikace  

- Projevy mluvené a psané, shoda a rozdíly  

- Technika mluveného slova (respirace, 

fonace, artikulace)  

- Vypravování. Vyprávěcí postupy v běžné 

komikami, v uměleckém projevu a v 

publicistice. Jazykové prostředky  

- Běžné informační postupy a útvary. 

Zpráva, oznámení, deník, inzerát a 

odpověď na něj, osobní vizitka, reklama, 

plakát, telegram,  e-mail, internet aj. 

Uplatnění ústních projevů při používání 

telefonu, telefonního záznamníku 

- Žádost o uvolnění z vyučování  

  Doporučený počet hodin:  15  
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Žák  3. Práce s textem a získávání informací  

- má přehled o knihovnách a jejich službách;  

- má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů.  

Průřezové téma  

Informační a komunikační technologie  

-  Informační výchova. Knihovny a jejich 

služby. Dovednost kulturního čtení. 

Noviny, časopisy a jiná periodika; internet  

  Doporučený počet hodin:  5  

  

  

  

2. ročník  

 Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  

  

 1. Zdokonalování jazykových vědomostí     

a dovedností  

 

- zná spisovnou normu českého jazyka;  

- pracuje s normativními příručkami českého 

jazyka;  

- umí posoudit kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu;  

- adekvátně posuzuje význam slov v daném 

kontextu, rozezná posun významu slov.  

Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti  

- Procvičování a upevňování pravopisu.  

Pravidla českého pravopisu a práce s nimi  

- Opakování, prohlubování a rozšiřování 

vědomostí a dovedností z tvarosloví.  

Mluvnické kategorie, jejich formální 

stránka a komunikační funkce  

- Větná skladba – větné členy  

- Rozšiřování slovní zásoby češtiny.  

Specifické učivo (terminologie, slangy)  

- Křestní jména, příjmení a místní jména  

  Doporučený počet hodin:  15  
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Žák  2. Komunikační a slohová výchova  

- uplatňuje principy, normy a pravidla 

kulturního chování ve společenských a 

pracovních situacích;  

- umí sestavit základní projevy 

administrativního stylu;  

- rozumí obsahu textu i jeho části, dovede 

pořizovat z odborného textu výpisky;  

- používá adekvátní slovní zásobu včetně 

příslušné odborné terminologie;  

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně;  

- odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru 

v základních útvarech odborného stylu, 

především popisného a výkladového.  

Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti  

Člověk a svět práce  

- Mluvené projevy. Nonverbální prostředky -  

Projevy monologické a dialogické.  

Komunikativní situace, účel a cíl jednání. 

Oslovení, navázání kontaktu, průběh 

rozhovoru, udržení pozornosti partnera, 

dovednost přesvědčit. Schopnost vnímat a 

poslouchat partnera. Pěstování vhodného 

řečového chování. Emoční aspekty jazyka. 

Vyjádření vztahů podřízenosti/devótnosti, 

rovnosti a nadřízenosti/nadřazenosti  

- Odborný styl (odborný popis, výklad, 

odborný referát).   

- Běžné informační postupy a útvary – 

procvičování  

- Popis prostý, odborný, subjektivní. Popis 

statický a dynamický. Charakteristika.  

Jazykové prostředky  

  Doporučený počet hodin:  15  

  

Žák:  3. Práce s textem a získávání informací  

- dovede používat klíčových slov při 

vyhledávání informačních pramenů;  

- snaží se o samostatné vyhledávání 

informací o odborné literatuře a literatuře 

svých koníčků;  

- umí zhodnotit vliv masmédií na chování 

lidí.  

Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

- Informatická výchova. Hodnověrnost 

přinášených informací, možnosti jejich 

ověřování. Čtení a poslech různých sdělení 

a práce s nimi  

- Vliv masmédií na chování lidí  

  Doporučený počet hodin.:  5  
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3. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  

  

1. Zdokonalování jazykových vědomostí     

a dovedností  

- zná spisovnou normu českého jazyka;  

- pracuje s normativními příručkami českého 

jazyka;  

- umí odhadovat a opravovat jazykové 

nedostatky a chyby;  

- orientuje se v soustavě jazyků, umí posoudit 

kompozici textu, jeho slovní zásobu a 

skladbu.  

- Procvičování a upevňování pravopisu.  

Pravidla českého pravopisu a práce s nimi -  

Rozšiřování slovní zásoby češtiny.  

Specifické učivo (terminologie, slangy)  

- Původ a postavení češtiny mezi ostatními 

jazyky  

- Opakování, prohlubování a rozšiřování 

vědomostí a dovedností z větné stavby. 

Souvětí souřadná a podřadná. Význam 

větné stavby pro porozumění textu. Druhy 

vět z gramatického a komunikačního 

hlediska. Znaky textu, jeho výstavba  

  Doporučený počet hodin:  18 

  

Žák:  2. Komunikační a slohová výchova  

- dovede jednat s lidmi zdvořile a 

kultivovaně;  

- umí prezentovat sám sebe a naslouchat 

druhému, usiluje o vzájemné porozumění;  

- vhodně argumentuje a obhajuje svá 

stanoviska;  

- ovládá techniku mluveného slova, umí klást 

otázky a vhodně formulovat odpovědi;  

- orientuje se ve výstavbě textu a logických 

souvislostech  

- Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti  

- Projevy monologické a dialogické.  

Komunikační situace, účel a cíl jednání. 

Oslovení, navázání kontaktu, průběh 

rozhovoru, udržení pozornosti partnera, 

dovednost přesvědčit. Schopnost vnímat a 

poslouchat partnera. Pěstování vhodného 

řečového chování. Emoční aspekty jazyka. 

Vyjádření vztahů podřízenosti/devótnosti, 

rovnosti a nadřízenosti/nadřazenosti – 

procvičování  

- Žádost o zaměstnání, inzerát, životopis, 

úvahový postup, úvaha, kritika  

  Doporučený počet hodin:  8  
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Žák:  3. Práce s textem a získávání informací  

- zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, samostatně zpracovává informace;  

- snaží se o samostatné vyhledávání 

informací o odborné literatuře a literatuře 

svých koníčků;  

- zná podstatu reklamy a mediální 

manipulace, umí se vyrovnat s působením 

médií, informace si vybírat a přistupovat k 

nim kriticky.  

Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

- Zdroje informací, jejich shromažďování a 

evidování  

- Vliv masmédií a reklamy na chování lidí  

  Doporučený počet hodin:  3  

  

Literární vzdělávání  

1. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Jak si lidé vykládali svět  

- se orientuje v literární historii a dějinných 

souvislostech;  

- dovede vyjádřit vlastní prožitek;  

- umí vystihnout charakteristické znaky 

různých literárních textů a rozdíly mezi 

nimi;  

- zná významné představitele české literatury 

a jejich díla;  

- orientuje se v kulturní tradici místního 

regionu.  

Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti  

- Výběr z řecké mytologie  

- Biblické příběhy, význam Bible  

- České báje a pověsti  

- Regionální báje a pověsti  

- Nejznámější bajky  

- Lidová slovesnost  

- Výklad světa jako stále otevřená otázka  

  Doporučený počet hodin:  8  

  

Žák:  2. Lidské vztahy v literatuře  
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- se orientuje v literární historii a dějinných 

souvislostech;  

- dovede vyjádřit vlastní prožitek;  

- umí vystihnout charakteristické znaky 

různých literárních textů a rozdíly mezi 

nimi;  

- zná významné představitele české a světové 

literatury a jejich díla;  

- rozumí obsahu textu i jeho části;  

- dovede vystihnout charakteristické znaky 

různých stylů textu;  

- umí přiměřeně rozebrat umělecké dílo po 

stránce stylistické;  

- chápe význam základních pojmů poetiky  a 

umí je aplikovat při interpretaci uměleckého 

textu;  

- dokáže  zařadit konkrétní dílo i typickou 

ukázku z hlediska literárního druhu a žánru;  

- umí posoudit slovní zásobu;  

- orientuje se v nabídce kulturních institucí a 

samostatně vybírá programy.  

Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti  

- Přátelství a kamarádství  

- Charakterové a volní vlastnosti ve sportu  

- Milenecké dvojice v literatuře  

- Láska k ženě a matce v poezii  

- Konfliktní vztahy v literatuře 

(mezigenerační, sociální, intolerance, 

rasismus aj.)  

- Hledání náhražek sociálních vztahů  

- Zjednodušení vztahů v bulvární literatuře  

  

  

Doporučený počet hodin:  16  

  

3. Pohledy do historie v literatuře  

- Historické události v literatuře  

- Díla o životě historických osobností  

  

Doporučený počet hodin:  5  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  31  

2. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Pohledy do historie v literatuře  

- se orientuje v literární historii a dějinných 

souvislostech;  

- dovede vyjádřit vlastní prožitek;  

- umí vystihnout charakteristické znaky 

různých literárních textů a rozdíly mezi 

nimi;  

- zná významné představitele české a světové 

literatury a jejich díla;  

- rozumí obsahu textu i jeho části;  

- dovede vystihnout charakteristické znaky 

různých stylů textu;  

- umí přiměřeně rozebrat umělecké dílo po 

stránce stylistické;  

- chápe význam základních pojmů poetiky  a 

umí je aplikovat při interpretaci uměleckého 

textu;  

- dokáže  zařadit konkrétní dílo i typickou 

ukázku z hlediska literárního druhu a žánru;  

- umí posoudit slovní zásobu;  

- orientuje se v nabídce kulturních institucí a 

samostatně vybírá programy.  

Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti  

- Války 20. století v literatuře  

- Národní povědomí v literatuře  

  

  Doporučený počet hodin:  10  

  

Žák:  2. Člověk a země v literatuře  

- uplatňuje ve svém životním stylu 

ekologická kritéria;  

- orientuje se v regionální literatuře;  

- ctí kulturní a vlastenecké tradice českého 

národa;  

- chápe hodnotu historických a kulturních 

památek a je ochoten se podílet na jejich 

ochraně a využití.  

Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti  

Člověk a životní prostředí  

- Cestopisy, tradice jiných zemí  

- Přírodní lyrika  

- Láska k rodné zemi v literatuře  

- Životní prostředí a zdraví člověka, vztah  ke 

zvířatům  

- Kulturní, historické, technické a jiné 

zajímavosti regionu, jak se obrážejí v 

umělecké literatuře  

  Doporučený počet hodin:  8  

  

Žák:  3. Lidská práce a záliby v literatuře  
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- zná příklady výsledků lidské činnosti z 

různých oblastí lidské kultury;  

- umí se orientovat v nabídce odborné 

literatury, umí tituly vyhledávat;  

- dokáže zařadit konkrétní dílo i typickou 

ukázku z hlediska literárního druhu a žánru.  

- Práce jako zdroj štěstí a dobrodružství  

- Vědecké objevy a vynálezy v literatuře  

- Odborná literatura  

- Memoárová literatura  

- Smích je koření života  

- Písňové texty   

Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti Člověk 

a životní prostředí  

  

  Doporučený počet hodin:  11  

  

  

  

3. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Systematizace literárního vzdělávání a 

výchovy  

- má představu o vývoji kultury v 

historických a společenských souvislostech;  

- dokáže zařadit typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období;  

- umí zhodnotit význam daného autora i díla 

pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný 

umělecký směr i pro další generace;  

- ctí kulturní a vlastenecké tradice českého 

národa.  

Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti  

Informační a komunikační technologie  

- Význam Bible pro rozvoj kultury  

- Význam antiky, humanismu a renesance pro 

vytváření naší kultury  

- Názory Jana Husa a význam reformace  

- Význam J.A.Komenského  

- Poslání obrozenecké literatury  

- Srovnání romantismu a realismu  

- Základní kulturně umělecké proudy ve světě 

a u nás  

- Hlavní vývojové etapy národní literatury v 

kontextu literatury světové  

- Představitelé naší kultury známí ve světě  

- Kulturní instituce v ČR a v regionu  

  Doporučený počet hodin:  11   

  

Žák:  2. Napětí v literatuře  

- zná významné představitele české a světové 

literatury a jejich díla;  

- umí kriticky zhodnotit význam daného 

autora i díla.  

Průřezová témata:  

Informační a komunikační technologie  

-  Dobrodružná literatura, science – fiction, 

detektivní žánr, fantasy, horor, thriller, 

násilí  

  

  Doporučený počet hodin:  3  
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Učební osnova vyučovacího předmětu  

CIZÍ JAZYK  

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu  
  

Vzdělávání v cizím jazyce (anglickém a německém) se významně podílí na přípravě žáků na 

aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k osvojení praktických řečových 

dovedností cizího jazyka jako nástroje dorozumění v situacích každodenního osobního a 

pracovního života, připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně 

přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k 

formování osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní kompetence a schopnost učit se po 

celý život. Učí je vnímavosti ke kultuře, schopnosti srovnávat a užívat způsoby dorozumění s 

představiteli jiných kultur.  

  

Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových znalostí a 

komunikativních dovedností, které odpovídá stupnicím A2+ podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky.  

  

  

Charakteristika učiva  
  

Obsahem výuky je systematické rozvíjení, rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a 

návyků v návaznosti na učivo základní školy, zaměřené na všeobecné znalosti a dovednosti 

(základ, který umožňuje komunikaci – znalost reálií a kultury), řečové dovednosti (poslech a 

čtení s porozuměním), jazykové prostředky (rozšíření slovní zásoby – všeobecného i 

odborného charakteru a mluvnice) a na komunikační situace a tematické okruhy (také 

všeobecného  i odborného charakteru – z oblasti materiálů, technologie, kovové bižuterie a 

pracovních vztahů).  

  

Pojetí výuky  
  

Vzdělávání v cizích jazycích je založeno na humanistických přístupech k žákovi a kognitivně 

komunikativním způsobu výuky včetně využívání didaktických interkulturních aspektů. Při 

přípravě a vedení hodin se vychází z kontextu přiměřenému znalostem a dovednostem, věku a 
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potřebám žáků. Využívají se lingvistické zkušenosti žáků z mateřského jazyka, klade se důraz 

na rozvoj řečových dovedností, nikoliv na pouhé osvojování jazykových prostředků. Uvážlivě 

se volí metody rozvíjející jak slovní zásobu, tak gramatické jevy. Používají se aktivizující 

metody, zařazují se dramatické prvky, hraní rolí, hry, spolupráce ve dvojicích, rozhovory, 

prioritně je zařazován nácvik poslechu s porozuměním. Žákům je poskytována zpětná vazba, 

je podporována jejich sebedůvěra, samostatnost a iniciativa, rovněž jejich sebehodnocení, 

komunikativnost a spolupráce. Výuka obsahuje jednoduché, přiměřené autentické texty s 

odbornou tematikou, ze kterých se vychází při osvojování slovní zásoby, upevňování pravidel 

gramatiky včetně vytváření komunikačních situací. Žáci mají možnost využívat výukové 

programy a ve spolupráci s předmětem informační a komunikační technologie budou plnit 

úkoly blízké jejich potřebám. Úzké vazby má cizí jazyk také s předměty: materiály, 

technologie, dějiny umění, kovová bižuterie a občanská nauka (např. tematický okruh Svět 

práce).  

  

Škola respektuje cizí jazyk, který již žáci v základním vzdělávání studovali.  

  

Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce probíhá ve všech třech ročnících 2 hodiny týdně, tj. 

64 hodin v každém školním roce.  

  

  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Je uplatňováno podle klasifikačního řádu. Jsou zohledňováni žáci se specifickými poruchami 

učení (dyslexie, dysgrafie). Žáci se hodnotí v komplexním rozvoji řečových dovedností  (s 

důrazem na postupné zdokonalování v poslechu s porozuměním a ústním projevem). Výsledky 

učení se kontrolují průběžně, po probraném tématu se prověřuje osvojené učivo, hodnotí se 

schopnosti žáků řešit ústně nebo písemně komunikační úlohy i jednotlivé jazykové prostředky. 

Vyučující zařazuje písemné kontrolní práce (alespoň dvě v každém ročníku) k ověření 

komplexních řečových dovedností v souvislém písemném projevu žáků a standardizované 

didaktické testy. Vyučující také zprostředkuje žákům možnost sebehodnocení podle 

Evropského jazykového portfolia (sebehodnocení vlastních jazykových kompetencí podle 

tabulky jazykového pasu).  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Cílem vzdělávání v cizím jazyce je dosažení takové úrovně klíčových kompetencí, které 

umožní dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat a zpracovávat získané informace. V 

procesu osvojování si komunikativních dovedností se žáci naučí pracovat samostatně a 

spolupracovat s ostatními, nacházet tvůrčí řešení situací a myslet nejen v rámci místních 

kulturních tradic. Jazykovému vzdělávání je nejvíce vlastní průřezové téma Občan v 

demokratické společnosti, které rozvíjí komunikativní dovednosti jako prostředek myšlení, 

dialogu a argumentace.  
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2. ROZPIS UČIVA – ANGLICKÝ JAZYK 

 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 1. Řečové dovednosti 

- rozumí přiměřeným projevům našich i 

rodilých mluvčích: přímým i 

reprodukovaným; 

-  rozlišuje přízvuk a intonaci; 

- vyjadřuje se v běžných každodenních 

situacích; 

- čte s porozuměním probrané texty, dodržuje 

pravidla výslovnosti, reprodukuje 

vyslechnutý nebo přečtený text; 

- umí požádat o vysvětlení známého výrazu, 

zpomalení tempa řeči; 

- stručně vyjádří svůj vlastní názor – ústně i 

písemně. 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

- Poslech s porozuměním monologických  

i dialogických projevů 

-  Čtení textů a práce s nimi 

- Ústní a písemné vyjadřování zaměřené ke 

konkrétní situaci a tématu (viz tematické 

okruhy) 

- Písemné zpracování textu (reprodukce, 

osnova, výpisky) 

-  Techniky mluveného projevu 

- Střídání čtení a poslechu s porozuměním 

s ústním vyjadřováním a písemným 

projevem 

- Překlad 

- Práce se slovníkem 

 Doporučený počet hodin:  24 

 

Žák: 2. Jazykové prostředky 

- rozlišuje základní zvukové prostředky 

jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené 

výslovnosti; 

- obohatí si slovní zásobu o přibližně 320 le-

xikálních jednotek produktivní slovní záso-

by včetně odborné terminologie z oblasti 

materiálů používaných při výrobě šperků  

a pracovních postupů při výrobě šperků; 

- aplikuje získané gramatické vzorce v rámci 

nastolených komunikačních situací; 

- uplatňuje v písemném projevu správnou 

grafickou podobu jazyka, dodržuje základ-

ní pravopisné normy (pravopis velkých 

písmen, dělení slov, základní pravidla 

interpunkce); 

- zdůvodní případné chyby a samostatně je 

opraví. 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

Člověk a svět práce 

-  Výslovnost 

-  Slovní zásoba 

-  Mluvnice 

(osobní a přivlastňovací zájmena, členy, 

množné číslo podstatných jmen, počita-

telná a nepočitatelná podstatná jména, 

stupňování přídavných jmen, srovnávání, 

sloveso be, have, have got, like, can, must, 

have to; přítomný čas prostý a průběhový, 

budoucí čas prostý, rozkazovací způsob; 

číslovky 0-100, číslovky násobné; větný 

slovosled, doplňovací otázky, vazby: there 

is, there are, some, any, no; záporné 

zjišťovací otázky, přací věty, nabídky, 

žádosti) 

-  Pravopis 

 Doporučený počet hodin:  20 

 

Žák: 3. Tematické okruhy 
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- vhodně se vyjadřuje při oficiálním i 

neoficiálním oslovení, používá jednoduché 

obraty, které vyjadřují přijetí nebo 

odmítnutí, nabídky, lítost, slib, zklamání; 

- popíše vlastní rodinu, zvyky, společné i 

vlastní zájmy; 

- zjišťuje časové údaje – totéž umí správně 

vyjádřit; 

- zahájí, vede a ukončí rozhovor související 

s nakupováním; 

- vypráví jednoduchou formou o prožitých  

či budoucích plánech na prázdniny. 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

Člověk a svět práce 

-  Seznamování 

-  Rodina 

-  Volný čas, denní program 

-  Kolik je hodin? 

-  Obchody, nakupování 

-  Prázdniny 

 Doporučený počet hodin:  20 

 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

 

1. Řečové dovednosti 

- rozlišuje intonaci, rozumí učiteli i pomalé-

mu projevu rodilého mluvčího v rozsahu 

probrané slovní zásoby a mluvnice; 

-  čte s porozuměním probrané texty; 

- dodržuje pravidla výslovnosti, obměňuje 

vyslechnuté modelové věty, reprodukuje 

vyslechnutý text; 

- souvisle hovoří na základě vizuálního 

stimulu; 

- správně se vyjadřuje v běžných 

komunikačních situacích (pozdravy, 

oslovení, představování, vyjádření 

souhlasu a nesouhlasu). 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

- Poslech s porozuměním monologických  

a dialogických projevů 

-   Čtení textů a práce s nimi 

-  Ústní a písemné vyjadřování zaměřené ke 

konkrétní situaci a tématu (viz tematické 

okruhy) 

-  Písemné zpracování textu 

-  Techniky mluveného projevu 

- Střídání čtení a poslechu s porozuměním 

s ústním vyjadřováním a písemným 

projevem 

-  Překlad 

 Doporučený počet hodin:  24 
 

Žák: 2. Jazykové prostředky 

- rozlišuje základní zvukové prostředky 

jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené 

výslovnosti; 

-  obohatí si slovní zásobu o přibližně 320 le-

xikálních jednotek produktivní slovní záso-

-  Výslovnost 

-  Slovní zásoba 

-Mluvnice 

(nepravidelné množné číslo podst. jmen, 

počitatelná a nepočitatelná podstatná jmé-
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by včetně odborné terminologie z oblasti 

materiálů používaných při výrobě šperků  

a pracovních postupů při výrobě šperků; 

- aplikuje získané gramatické vzorce v rámci 

nastolených komunikačních situací; 

- uplatňuje v písemném projevu správnou 

grafickou podobu jazyka, dodržuje základ-

ní pravopisné normy (pravopis velkých 

písmen, dělení slov, základní pravidla 

interpunkce); 

- zdůvodní případné chyby a samostatně je 

opraví. 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

Člověk a svět práce 

na, příslovce, zájmena, řadové číslovky, 

slovesa – jednoduchý minulý čas, budoucí 

čas, čas přítomný průběhový) 

-  Pravopis 

 Doporučený počet hodin:  20 
 

 

 

Žák: 3. Tematické okruhy 

- vyjádří se v rozsahu probrané slovní zásoby 

k uvedeným tématům (typy bydlení; popis 

stávajícího bydlení + představa budoucího; 

stručný popis okolí bydliště, zajímavostí a 

pozoruhodností; 

- zahájí, vede a ukončí rozhovor související 

s počasím, oblékáním a módou; 

- získá informace o možnosti ubytování a 

stravování; 

- vyjádří se v rozsahu probrané slovní zásoby 

k tématu: jídlo a stravování (vyjmenuje 

česká národní jídla, svůj jídelníček, popíše 

stravovací návyky v cizině podle osobních 

zkušeností, popíše základní pracovní 

činnosti při vaření jednoduchého pokrmu); 

- vyjádří se o svém zdravotním stavu, popř. 

nemocech; je schopen vést rozhovor u 

lékaře. 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

-  Bydlení 

-  Místo, ve kterém žijeme, a jeho okolí 

-  Počasí 

-  Jídlo a stravování 

-  Péče o zdraví 

-  Oblékání a móda 

 Doporučený počet hodin:  20 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 1. Řečové dovednosti 

- chápe smysl a rozumí projevu učitele i 

zřetelnému projevu rodilého mluvčího, 

který obsahuje minimum neznámých slov; 

- dodržuje pravidla výslovnosti, reprodukuje 

vyslechnutý text, vede dialog, umí požádat 

o doplňující informaci, správně přetlumočí 

informaci z anglického jazyka; 

- napíše vzkaz podle diktátu, napíše 

strukturovaný životopis, charakteristiku, 

žádost, inzerát. 

Průřezové téma: 

Občan v demokratické společnosti 

- Poslech s porozuměním monologických  

a dialogických projevů 

-   Čtení textů a práce s nimi 

-  Ústní a písemné vyjadřování zaměřené ke 

konkrétní situaci a tématu (viz tematické 

okruhy) 

-   Písemné zpracování textu 

-   Techniky mluveného projevu 

-  Střídání čtení a poslechu s porozuměním 

s ústním vyjadřováním a písemným 

projevem 

-   Překlad 

 Doporučený počet hodin:  24 

 

Žák: 2. Jazykové prostředky 

- rozlišuje základní zvukové prostředky 

jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené 

výslovnosti; 

 

-  Výslovnost 

-  Slovní zásoba 

-  obohatí si slovní zásobu o přibližně 320 le-

xikálních jednotek produktivní slovní záso-

by včetně odborné terminologie z oblasti 

materiálů používaných při výrobě šperků  

a pracovních postupů při výrobě šperků; 

-  ovládá mezinárodní a zkratkové výrazy; 

-  aplikuje získané gramatické vzorce v rámci 

nastolených komunikačních situací; 

- uplatňuje v písemném projevu správnou 

grafickou podobu jazyka, dodržuje základ-

ní pravopisné normy (pravopis velkých 

písmen, dělení slov, základní pravidla 

interpunkce); 

- zdůvodní případné chyby a samostatně je 

opraví. 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

Člověk a svět práce 

-Mluvnice 

(slovesa – opakování časů, „have to“, 

frázová slovesa, rozdíly ve vyjadřování 

budoucnosti, trpný rod, předložky, přídavná 

jména, člen určitý a neurčitý – opakování) 

 

 Doporučený počet hodin:  20 
 

Žák: 3. Tematické okruhy 
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- vyjádří se o svém vzdělání, schopnostech, 

dovednostech a zálibách; 

- vede rozhovor při schůzce ohledně ucházení 

se o zaměstnání; 

-  je schopen si domluvit pracovní schůzku; 

-  umí podat doporučenou zásilku na poště; 

-  vyplnit jednoduchý formulář; 

- vyjádří se v rozsahu probírané slovní zásoby 

na téma umění, věda a technika; 

- je schopen si zakoupit vstupenku na 

návštěvu kulturní nebo sportovní akce; 

- popíše zhotovování šperkařského výrobku 

podle vlastního návrhu; 

- charakterizuje Českou republiku, Evropskou 

unii a anglicky mluvící země (základy 

reálií). 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

Člověk a svět práce 

-  Vzdělávání, povolání 

-  Veřejný život, návštěva úřadu 

-  Umění, věda a technika 

-  Česká republika, Evropa a svět 

 Doporučený počet hodin:  20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ROZPIS UČIVA – NĚMECKÝ JAZYK 

 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 1. Řečové dovednosti 

- rozumí přiměřeným projevům našich i 

rodilých mluvčích, přímým i 

reprodukovaným; 

-   rozlišuje přízvuk a intonaci; 

- vyjadřuje se v běžných každodenních 

situacích; 

- čte s porozuměním probrané texty, dodržuje 

pravidla výslovnosti, reprodukuje 

vyslechnutý nebo přečtený text; 

-  umí požádat o vysvětlení známého výrazu, 

- Poslech s porozuměním monologických  

i dialogických projevů 

-   Čtení textů a práce s nimi 

-  Ústní a písemné vyjadřování zaměřené ke 

konkrétní situaci a tématu (viz tematické 

okruhy) 

- Písemné zpracování textu (reprodukce, 

osnova, výpisky) 

-   Techniky mluveného projevu 

-  Střídání čtení a poslechu s porozuměním 
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zpomalení tempa řeči; 

- stručně vyjádří svůj vlastní názor – ústně i 

písemně. 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

s ústním vyjadřováním a písemným 

projevem 

-  Překlad 

- Práce se slovníkem 

 Doporučený počet hodin:  24 
 

Žák: 2. Jazykové prostředky 

- rozlišuje základní zvukové prostředky 

jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené 

výslovnosti; 

-  obohatí si slovní zásobu o přibližně 320 le-

xikálních jednotek produktivní slovní záso-

by včetně odborné terminologie z oblasti 

materiálů a pracovních postupů 

používaných v oboru 

-  aplikuje získané gramatické vzorce v rámci 

nastolených komunikačních situací; 

- uplatňuje v písemném projevu správnou 

grafickou podobu jazyka, dodržuje základ-

ní pravopisné normy (pravopis velkých 

písmen, dělení slov, základní pravidla 

interpunkce); 

- zdůvodní případné chyby a samostatně je 

opraví. 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

Člověk a svět práce 

-  Výslovnost 

-  Slovní zásoba 

-Mluvnice 

(slovesa – časování sloves v přítomném 

čase, rozkazovací způsob, způsobová 

slovesa, nepravidelná slovesa; otázky, 

vykání, určitý a neurčitý člen, skloňování 

podstatných jmen v jednotném čísle, 

negace, pořádek slov ve větě, číslovky  

1-20, skloňování osobních zájmen, 

přivlastňovací zájmena, předložky se 3. a 4. 

pádem) 

-  Pravopis 

 Doporučený počet hodin:  20 
 

Žák: 3. Tematické okruhy 

- vhodně se vyjadřuje při oficiálním i 

neoficiálním oslovení, používá jednoduché 

obraty, které vyjadřují přijetí nebo 

-  Seznamování, osobní údaje 

-  Rodina 
 

odmítnutí, nabídky, lítost, slib, zklamání; 

- představí se a sdělí základní údaje o sobě, 

vyplní jednoduchý formulář týkající se 

osobních údajů 

- v rozsahu probrané slovní zásoby se vyjádří 

k uvedeným tématům 

- popíše vlastní rodinu, společné i vlastní 

zájmy, denní režim 

- zjišťuje časové údaje – totéž umí správně 

vyjádřit; 

-  zahájí, vede a ukončí rozhovor související 

s nakupováním; 

-  Volný čas, denní program 

-  časové údaje 

-  Obchody a nakupování 

-  Prázdniny 
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- vypráví jednoduchou formou o uplynulých i 

nadcházejích prázdninách. 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

Člověk a svět práce 

 Doporučený počet hodin:  20 

 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

 

1. Řečové dovednosti 

- rozlišuje intonaci, rozumí učiteli i pomalé-

mu projevu rodilého mluvčího v rozsahu 

probrané slovní zásoby a mluvnice; 

-  čte s porozuměním probrané texty; 

- dodržuje pravidla výslovnosti, obměňuje 

vyslechnuté modelové věty, reprodukuje 

vyslechnutý text; 

- souvisle hovoří na základě vizuálního 

stimulu; 

- správně se vyjadřuje v běžných 

komunikačních situacích (pozdravy, 

oslovení, představování, vyjádření 

souhlasu a nesouhlasu). 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

- Poslech s porozuměním monologických  

a dialogických projevů 

-  Čtení textů a práce s nimi 

- Ústní a písemné vyjadřování zaměřené ke 

konkrétní situaci a tématu (viz tematické 

okruhy) 

-  Písemné zpracování textu 

-  Techniky mluveného projevu 

- Střídání čtení a poslechu s porozuměním 

s ústním vyjadřováním a písemným 

projevem 

-  Překlad 

-  Práce se slovníkem 

 Doporučený počet hodin:  24 
 

Žák: 2. Jazykové prostředky 

- rozlišuje základní zvukové prostředky 

jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené 

výslovnosti; 

-  obohatí si slovní zásobu o přibližně 320 le-

xikálních jednotek produktivní slovní záso-

by včetně odborné terminologie z oblasti 

materiálů a pracovních postupů 

používaných v oboru 

-  aplikuje získané gramatické vzorce v rámci 

nastolených komunikačních situací; 

- uplatňuje v písemném projevu správnou 

-  Výslovnost 

-  Slovní zásoba 

-Mluvnice 

(slovesa – budoucí čas prostý, zvratná 

slovesa, odlučitelné a neodlučitelné před-

pony, minulý čas u pravidelných sloves; 

vztažná zájmena, souřadné souvětí, množné 

číslo podstatných jmen, skloňování 

podstatných jmen; místní předložky; 

přídavná jména ) 

-  Pravopis 
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grafickou podobu jazyka, dodržuje základ-

ní pravopisné normy (pravopis velkých 

písmen, dělení slov, základní pravidla 

interpunkce); 

- zdůvodní případné chyby a samostatně je 

opraví. 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

Člověk a svět práce 

 Doporučený počet hodin:  20 
 

Žák: 3. Tematické okruhy 

-  vyjádří se v rozsahu probrané slovní zásoby 

k uvedeným tématům (typy bydlení; popis 

stávajícího bydlení + představa budoucího; 

stručný popis okolí bydliště, zajímavostí, 

jídlo a stravování) 

-  zahájí, vede a ukončí rozhovor související 

s počasím, oblékáním a módou; 

- získá informace o možnosti ubytování a 

stravování; 

- objedná si z jídelního lístku a zaplatí ve 

stravovacím zařízení 

- vyjádří se o svém zdravotním stavu, popř. 

nemocech;   

- charakterizuje ČR 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

-  Bydlení 

-  Místo, ve kterém žijeme a jeho okolí 

-  Počasí 

-  Jídlo a stravování – v restauraci 

-  Péče o zdraví – u lékaře 

-  Oblékání a móda 

-  Česká republika 

 Doporučený počet hodin:  20 

 

 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 1. Řečové dovednosti 

- chápe smysl a rozumí projevu učitele i 

zřetelnému projevu rodilého mluvčího, 

který obsahuje minimum neznámých slov; 

-  dodržuje pravidla výslovnosti, reprodukuje 

vyslechnutý text, vede dialog, umí požádat 

o doplňující informaci, správně přetlumočí 

formaci z německého jazyka; 

- napíše vzkaz podle diktátu, napíše 

strukturovaný životopis, charakteristiku, 

žádost, inzerát. 

- Poslech s porozuměním monologických  

a dialogických projevů 

-  Čtení textů a práce s nimi 

- Ústní a písemné vyjadřování zaměřené ke 

konkrétní situaci a tématu (viz tematické 

okruhy) 

-  Písemné zpracování textu 

-  Techniky mluveného projevu 

- Střídání čtení a poslechu s porozuměním 

s ústním vyjadřováním a písemným 
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Průřezové téma: 

Občan v demokratické společnosti 

projevem 

-  Překlad 

-  Práce se slovníkem 

 Doporučený počet hodin:  24 

 

Žák: 2. Jazykové prostředky 

- rozlišuje základní zvukové prostředky 

jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené 

výslovnosti; 

-  obohatí si slovní zásobu o přibližně 320 le-

xikálních jednotek produktivní slovní záso-

by včetně odborné terminologie z oblasti 

materiálů a pracovních postupů 

používaných v oboru 

-  ovládá mezinárodní a zkratkové výrazy; 

-  aplikuje získané gramatické vzorce v rámci 

nastolených komunikačních situací; 

- uplatňuje v písemném projevu správnou 

grafickou podobu jazyka, dodržuje základ-

ní pravopisné normy (pravopis velkých 

písmen, dělení slov, základní pravidla 

interpunkce); 

- zdůvodní případné chyby a samostatně je 

opraví. 

Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

Člověk a svět práce 

-  Výslovnost 

-  Slovní zásoba 

-Mluvnice 

(stupňování příslovcí a přídavných jmen; 

vztažná zájmena; vztažné věty; trpný rod, 

präteritum u nepravidelných a způsobo-

vých sloves, podmiňovací způsob u sloves 

mít a být) 

 

 Doporučený počet hodin:  20 

 

Žák: 3. Tematické okruhy 

- vyjádří se o svém vzdělání, schopnostech, 

dovednostech a zálibách; 

- vede rozhovor při schůzce ohledně ucházení 

se o zaměstnání; 

-  je schopen si domluvit pracovní schůzku; 

-  umí podat zásilku na poště; 

-  vyplní jednoduchý formulář; 

- vyjádří se v rozsahu probírané slovní zásoby 

na téma umění, věda a technika; 

- je schopen si zakoupit vstupenku na 

návštěvu kulturní nebo sportovní akce; 

- popíše výrobek dle svého návrhu s použitím 

odborné terminologie 

- charakterizuje německy mluvící země 

(základy reálií). 

 

-  Škola, povolání, odborné vzdělávání 

-  Veřejný život, návštěva úřadu, služby 

-  Umění, věda a technika 

-  Německy mluvící země 
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Průřezové téma: 

Člověk v demokratické společnosti 

Člověk a svět práce 

 Doporučený počet hodin:  20 
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Učební osnova vyučovacího předmětu  

OBČANSKÁ NAUKA  

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu  
  

Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na 

aktivní občanský život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání proto 

směřuje především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby byli slušnými 

lidmi  a informovanými aktivními občany svého demokratického státu, aby jednali odpovědně 

a uvážlivě nejen ku vlastnímu prospěchu, ale též pro veřejný zájem a prospěch. Žáci se učí 

porozumět společnosti a světu kde žijí, uvědomit si vlastní identitu, kriticky myslet a nenechat 

se manipulovat.  

  

  

Charakteristika učiva  
  

Žáci se učí využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě, 

při svém osobním, politickém a mravním rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení 

problémů a praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru. Obsahový 

okruh učiva (Česká republika, Člověk ve společnosti, Člověk jako občan, Člověk a právo, 

Člověk a hospodářství, Evropa a soudobý svět) navazuje na znalosti a dovednosti žáků, které 

získali v základním vzdělání, ale především je prohlubuje a doplňuje.  

  

Výuka rozvíjí další dovednosti žáků:  

- pracovat s literaturou a internetem;  

- získávat informace z různých zdrojů a kriticky je hodnotit (mediální gramotnost);  

- komunikovat s úřady, institucemi, sociálními partnery;  

- diskutovat o obecně lidské, politické, právní, hospodářské, sociální a praktické 

problematice, také přijímat nebo vyvracet názory partnerů na základě ověřených faktů.  
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Pojetí výuky  
  

Výuka občanské nauky musí být pro žáky stimulující. K demokratickému občanství 

vychovává nejen učivo, ale i demokratické klima školy a třídy. Není kladen důraz na sumu 

teoretických poznatků, ale hlavně na přípravu pro praktický život. Významnou úlohu ve 

společenskovědním vzdělávání má rozvíjení mediální gramotnosti, kterou by měl být vybaven 

člověk žijící v demokratické společnosti. Do výuky se doporučuje zařazovat vyhledávání 

informací na internetu, práci s tiskem, tvořivou práci žáků (referáty, zprávy, reportáže), 

projektovou činnost.  

  

Společenskovědní vzdělávání probíhá 1 vyučovací hodinu týdně, tj. 32 hodin za školní rok po 

celou dobu tříletého studia.  

  

  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Učitel při hodnocení žáků postupuje podle standardního školního klasifikačního řádu s 

ohledem na zvláštní požadavky integrovaných žáků. Hodnotí se především schopnost žáků 

aplikovat poznatky v praxi, kriticky myslet a diskutovat o společenských jevech a událostech.  

Vhodnými metodami jsou ústní hodnocení, známkování, sebehodnocení, kolektivní 

hodnocení, soutěže a veřejná prezentace.  

  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Žáci se naučí věcně a formálně správně formulovat své názory na sociální, politické, praktické 

ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery. Naučí 

se jednat odpovědně a přijmout odpovědnost za své rozhodnutí a jednání. Žáci budou vedeni k 

tomu, aby preferovali demokratické hodnoty a respektovali lidská práva. Žáci se naučí oprostit 

se od předsudků, rasismu a nacionální a náboženské nesnášenlivosti.  
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2. ROZPIS UČIVA  
  

1. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Člověk v lidské společnosti  

- objasní působení prostředí, společnosti a 

genetické výbavy na osobnost člověka;  

- diskutuje o významu vzdělání pro život;  

- specifikuje jednotlivé etapy lidského 

vývoje;  

- popíše strukturu současné české 

společnosti, charakterizuje její jednotlivé 

základní složky z hlediska sociálního a 

etnického; dovede objasnit, do kterých 

společenských skupin sám patří;  

- objasní na konkrétních příkladech jak 

vzniká napětí a konflikt mezi majoritou  a 

některou z minorit;  

- vyvodí z pozorování života kolem sebe 

příčiny sociální nerovnosti a chudoby, 

uvede postupy, jimiž lze do jisté míry 

chudobu řešit;  

- Člověk jako osobnost, tělesná a duševní 

stránka osobnosti, temperament  

- Celoživotní vzdělávání  

- Etapy vývoje člověka   

- Lidské společnost, současná česká 

společnost, společenské vrstvy  

- Sociální nerovnost a chudoba v současné 

společnosti  

- Sociální role – komunita, sousedství, dav, 

publikum, veřejnost  

- Rasy, etnika, národy, národnosti, majorita  

a minority. Klady vzájemného 

obohacování a problémy soužití, migrace, 

emigranti, azylanti  

- Postavení mužů a žen ve společnosti  

- Estetické normy a ochrana kulturních 

hodnot: Kultura hmotná a duchovní  

- Víra a ateizmus, náboženství a církve,  

- vysvětlí, kam by se mohl obrátit, když  se 

dostane do sociální situace, kterou 

nezvládne pouze vlastními silami;  

- objasní význam dobrých sousedských 

vztahů a solidarity v komunitě;  

- popíše způsoby ovlivňování veřejnosti a 

najde jejich konkrétní současné příklady;  

- vysvětlí, co se rozumí rovnoprávností  mužů 

a žen, uvede příklady, kdy je tato 

rovnoprávnost porušována;  

- popíše specifika některých náboženství, k 

nimž se hlásí obyvatelé ČR a Evropy;  

- vysvětlí, čím mohou být nebezpečné 

náboženské sekty a náboženský 

fundamentalismus;  

- uvažuje o otázkách ochrany zdraví a 

zdůvodní význam zdravého životního stylu;  

- objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

společnosti;  

náboženská hnutí a sekty, náboženský 

fundamentalismus a terorismus  

- Péče o zdraví, životní styl, duševní zdraví 

- Vzdělávání pro zdraví 

- Sociálně patologické jevy ve společnosti  

- Mimořádné události – jednání v ohrožení, 

ochrana obyvatelstva  
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- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak 

na ně reagovat.  

 

Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti  

Člověk a životní prostředí  

Informační a komunikační technologie  

  Doporučený počet hodin:  20  

    

Žák:  2. Člověk jako občan v demokratickém     

státě  

- charakterizuje demokracii a objasní, jak 

demokracie dnešní doby funguje a jaké má 

problémy (korupce, kriminalita, ..);  

- vysvětlí význam lidských práv, která jsou 

zakotvena v českých zákonech – včetně 

práv dětí, ví, kam se obrátit, když jsou 

lidská práva ohrožena;  

- vysvětlí funkci masových médií a dovede 

aplikovat kritický přístup k nim a využívat 

jejich nabídku pro svou zábavu i osobnostní 

rozvoj;  

- objasní úlohu demokratického státu;  

- popíše český politický systém, objasní 

úlohu politických stran a svobodných voleb;  

- na příkladech z dění v ČR a jejich obrazu v 

médiích vyvodí, jaké projevy je možné 

nazvat politickým radikalismem nebo 

extremismem (neonacismem, rasismem, ..) 

a terorismem;  

- Základní hodnoty a principy demokracie  

- Lidská práva – jejich obhajování a možné 

zneužívání, veřejný obhájce lidských práv, 

práva dětí  

- Svobodný přístup k informacím, média 

(tisk, televize, rozhlas, internet), kritický 

přístup k médiím  

- Stát a jeho funkce,   

- Ústava a politický systém ČR  

- Struktura veřejné správy, obecní a krajská 

samospráva  

- Politika – politické strany, volby  

- Politický radikalismus, extremismus, česká 

extremistická scéna a její symbolika,  

mládež a extremismus  

- Občanská společnost, politická kultura  

- Občanské ctnosti potřebné pro demokracii  

a multikulturní soužití  

- na příkladech ze společenského dění doloží 

občanskou angažovanost a vysvětlí, proč je 

důležitá;  

- dovede aplikovat zásady slušného chování a 

řešení konfliktů;  

- objasní, co se rozumí šikanou a 

vandalismem, posoudí, jaké mají tyto 

negativní jevy důsledky.  

Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti  

 

   Doporučený počet hodin:  12  
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2. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Člověk a právo  

- vymezí pojem právo a moc;  

- objasní, kdy je člověk způsobilý k právním 

úkonům a má trestní odpovědnost;  

- uvede příklady z důležitých právních 

odvětví;  

- orientuje se v soustavě soudů v ČR;  

- dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např.  

uplatněním reklamace;  

- dovede aplikovat postupy vhodného 

jednání, stane-li se svědkem nebo obětí 

kriminálního jednání (šikana, lichva, násilí, 

vydírání, ..);  

- popíše činnost policie, soudů, advokacie a 

notářství;  

- vysvětlí práva a povinnosti mezi dětmi a 

rodiči, mezi manželi; dovede v této oblasti 

práva vyhledat informace;  

- popíše, jaké závazky vyplývají ze smluv 

běžných v praktickém životě a z 

vlastnického práva;  

- popíše úlohu státu při ochraně zdraví 

obyvatel.  

Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

- Právo a spravedlnost, právní stát  

- Právní řád, právní ochrana občanů, právní 

vztahy  

- Právní odvětví  

- Soustava soudů v ČR  

- Správní řízení  

- Trestní právo, trestní odpovědnost, tresty a 

ochranná opatření, orgány činné v trestním 

řízení (policie, státní zastupitelství, 

vyšetřovatel, soud), specifika trestné 

činnosti a trestání mladistvých  

- Notáři, advokáti, soudci  

- Rodinné právo, manželé, partneři, domácí 

násilí  

- Vlastnické právo, smlouvy, odpovědnost  za 

škodu  

- Člověk v mimořádných situacích  

  

  

  Doporučený počet hodin:  18  

  

Žák:  

 

2. Člověk a ekonomika  

- popíše základní ekonomické pojmy  

- dovede rozlišit postupy získávání majetku, 

umí sestavit rodinný rozpočet;  

- zdůvodní, proč se uzavírá pojištění;  

- dovede posoudit služby nabízené peněžními 

ústavy a jejich možná rizika;  

- diskutuje o příčinách nezaměstnanosti; -  

dovede poznat druhy daní a zná důvody    

vybírání daní;  

- rozliší úlohu výroby, obchodu a služeb;  

- orientuje se v oblastech povolání, v 

pracovních činnostech  vybraných 

- Základní ekonomické pojmy  

- Majetek a jeho nabývání, rodinný rozpočet, 

racionální ekonomické rozhodování, služby 

peněžních ústavů, ukládání peněz, pojištění  

- Řešení krizových finančních situací  

- Sociální zabezpečení občanů  

- Daně, mzda časová a úkolová 

- Sociální a  zdravotní pojištění  

- Trh práce, jeho ukazatele a hlavní trendy  

- Základní aspekty světa práce -  

Charakteristické znaky práce  

- Charakteristické rysy osobnosti pro výkon 
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profesích;  

- charakterizuje rysy osobnosti jako 

předpoklady pro výkon konkrétní práce; 

Průřezové téma:  

Člověk a svět práce  

práce, vzdělání  

   

  Doporučený počet hodin:  14  

 

  
  

3. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Česká republika  

- popíše způsoby nabytí státního občanství 

ČR, popíše státní symboly ČR a některé 

české národní tradice;  

- vysvětlí význam událostí, které se pojí se 

státními svátky České republiky nebo 

Československa;  

- na základě znalostí o demokracii vysvětlí, 

ve kterých obdobích od vzniku ČSR r. 

1918 do současnosti lze režim, jež u nás 

vládl, označit za demokratický;  

- objasní formy a způsoby boje 

československých občanů za svobodu a 

vlast (první a druhý odboj), uvede některé 

významné osobnosti odboje a vysvětlí 

význam jejich činnosti;  

- vysvětlí nacistické snahy o likvidaci 

českého národa v letech 1939-45, uvede 

konkrétní příklady realizace těchto 

záměrů, popíše holocaust a genocidu 

Romů;  

- popíše způsoby persekuce občanů, které 

komunistický režim u nás označil za své 

nepřátele, uvede konkrétní příklady boje  

Stát, státní občanství ČR  

- Státní a národní symboly ČR, tradice české 

státnosti  

- Český stát v průběhu dějin, vznik 

Československa v roce 1918  

Významné mezníky, události, tradice a 

osobnosti moderní české a čs. státnosti: -  

Vznik první republiky, první odboj,  

T.G.Masaryk a E.Beneš, první republika,  

- Mnichov a likvidace první republiky, okupace 

Německem (1939-45), druhá světová válka, 

druhý odboj – jeho formy  a význam, vybrané 

osobnosti odboje, holocaust a další zločiny 

nacismu,  

- ČSR po roce 1945, nastolení komunistické 

diktatury  

- Pražské jaro a pokus o reformu režimu, 

okupace vojsky SSSR a dalších států 

Varšavské smlouvy, tzv. normalizace, odboj 

proti komunistickému režimu, persekuce těch,  

 

proti komunismu a osobnosti, které se 

dokázaly v tomto boji účinně angažovat;  

  

Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti  

Informační a komunikační technologie  

kteří byli režimem považováni za nespolehlivé 

nebo nepřátele,  

-  Listopad 1989, rozpad Československa  

  

  

  

  Doporučený počet hodin:  10  

  



  51  

Žák:  2. Člověk a hospodářství 

- orientuje se v regionální pracovní nabídce;  

- umí vyhledávat informace týkající se 

nabídky práce;  

- je připraven na svou prezentaci na trhu 

práce;  

- zná práva a povinnosti zaměstnanců i 

zaměstnavatelů;  

- zná nutnost dalšího vzdělávání.  

  

Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

Svět práce:  

- Hlavní oblasti světa práce  

- Hospodářská struktura regionu  

- Organizační aspekty práce  

- Práva a povinnosti zaměstnanců  

- Soukromé podnikání  

- Trh práce  

- Profesní dráha, kariérní poradenství – návštěva 

Úřadu práce v Jablonci n.N.  

- Umění prezentovat se na trhu práce  

- Podpora státu sféře zaměstnanosti  

- Pomoc státu sociálně potřebným 

  Doporučený počet hodin:  11  

  

Žák:   3. Soudobý svět a Evropa  

- debatuje o globálních problémech 

soudobého světa;  

- uvede příklady globalizace a diskutuje  o 

některých názorech na její důsledky.  

  

- popíše civilizační sféry soudobého světa     

a charakterizuje hlavní světová navožen-     

ství;  

- uvede příklady velmocí, vyspělých států  a 

rozvojových zemí, posoudí jejich úlohu  a 

problémy;  

- na konkrétním aktuálním bezpečnostním 

nebo jiném problému soudobého světa 

vysvětlí, jak problém vznikl, jak je řešen  

a posoudí, jaké má perspektivy vývoje;  

- popíše skladbu a cíle EU, postavení ČR v 

EU;  

- vysvětlí funkci OSN a NATO;  

- Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti  

Informační a komunikační technologie  

- Globální problémy,  

- Globalizace  

- Civilizační sféry a světová náboženství;   

velmoci, vyspělé státy a    rozvojové země;   

ohniska konfliktů v soudobém světě;   

- EU: skladba a cíle, hlavní orgány EU, ČR 

jako   člen EU;   

- OSN – funkce a činnost,  

- NATO a ČR   

  Doporučený počet hodin:  11  
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Učební osnova vyučovacího předmětu  

MATEMATIKA  

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

 

Cíl předmětu 

 

Matematické vzdělávání je významnou součástí obecné vzdělanosti, neboť v řadě oborů vzdě-

lávání plní kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci průpravnou pro odbornou složku 

vzdělávání. Rozvíjí intelektové schopnosti, logické myšlení, abstrakci, numerické dovednosti a 

návyky. Rovněž přispívá k formování žádoucích rysů osobnosti žáka jako je vytrvalost a 

houževnatost. 

 

 

Charakteristika učiva 

 

Vzdělávací proces směřuje k tomu, aby žák uměl: 

- správně užívat matematické pojmy; 

- efektivně provádět operace s čísly, používat a převádět běžně používané jednotky; 

- logicky uvažovat; 

- zkoumat a řešit problémy; 

- komunikovat (vyhodnotit informace v grafech, diagramech a tabulkách, číst s porozumě-

ním matematický text v učebnici, přesně se vyjadřovat); 

- aplikovat matematické poznatky v odborném vyučování a běžném životě. 

 

 

Pojetí výuky 

 

Získání pozitivního vztahu k matematice vyžaduje vhodnou motivaci při zavádění nového 

učiva a následné procvičování získaných dovedností na úlohách, které se vztahují k řešení 

problémů odborné praxe nebo běžného života. Důraz se klade i na zdokonalování numeric-

kých dovedností žáků. 

 

V matematickém vzdělávání je kladen důraz nikoliv na osvojení sumy teoretických poznatků, 

vzorců, výpočetních postupů a dovedností, ale na výchovu přemýšlivého člověka, který bude 

umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělání, v dalším 

studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.). 
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Matematika se vyučuje v 1. a 2. ročníku 1 hodiny týdně, ve 3. ročníku 2 hodiny týdně, tj. 128 

hodin za studium. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

 

Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží písemné a ústní zkoušení. Předpokládá se, že 

v každém klasifikačním období žáci vypracují alespoň jednu písemnou práci v trvání jedné 

vyučovací hodiny. Stejná doba je určena na její opravu a rozbor. 

 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Cílem vzdělávání v matematice je dosažení takové úrovně klíčových kompetencí, které přispějí 

k tomu, aby žák získal: 

- pozitivní postoj k matematickému vzdělávání 

- motivaci k celoživotního vzdělávání  

a aby žák dovedl: 

- využívat matematických poznatků v praktickém životě 

- zkoumat a řešit problémy 

 

 

 

2. ROZPIS UČIVA 

 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 1. Operace s  čísly 

-  provádí aritmetické operace s přirozenými  

a celými čísly; 

-  používá různé zápisy racionálního čísla; 

-  provádí aritmetické operace se zlomky  

a desetinnými čísly; 

-  zaokrouhlí reálné číslo; 

-  znázorní reálné číslo na číselné ose; 

-  určí jeho řád; 

-  používá různé zápisy reálného čísla; 

-  zapisuje a znázorňuje intervaly i operace 

s nimi (sjednocení, průnik); 

-  používá trojčlenku a řeší praktické úlohy 

s využitím procentového počtu; 

-  počítá mocninu a odmocninu čísla pomocí 

kalkulátoru; 

-  provádí početní výkony s mocninami 

s celočíselným mocnitelem; 

-  Přirozená a celá čísla 

-  Racionální čísla 

-  Reálná čísla 

-  Intervaly jako číselné množiny 

-  Procento a procentová část 

-  Mocniny s celočíselným mocnitelem 

-  Odmocniny 

-  Základy finanční matematiky 

-  Slovní úlohy 
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-  používá základní pojmy finanční 

matematiky (změna ceny, směna peněz, 

úrok, spoření, úvěr, splátka); 

-  počítá změnu ceny, směnu peněz, úrok, 

výslednou částku spoření, splátku úvěru. 

Doporučený počet hodin:  16  +  2 - písemná práce a její analýza 

 

 

Žák: 2. Číselné a algebraické výrazy 

-  provádí operace s číselnými výrazy; 

-  provádí operace s mnohočleny (sčítání, 

odčítání, násobení) a lomenými výrazy; 

-  rozloží mnohočlen na součin a užívá vzta-

hy pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl 

druhých mocnin a vytýkání; 

-  upravuje lomené výrazy; 

-  určuje definiční obor lomeného výrazu; 

-  řeší jednoduché reálné situace s využitím 

výrazů. 

-  Číselné výrazy 

-  Mnohočleny 

-  Lomené výrazy, definiční obor 

-  Algebraické výrazy 

-  Slovní úlohy 

Doporučený počet hodin:  13  +  2 - písemná práce a její analýza 

 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 1. Řešení rovnic a nerovnic 

-  řeší lineární rovnice o jedné neznámé; 

-  řeší lineární nerovnice o jedné neznámé; 

-  řeší soustavy lineárních rovnic a nerovnic; 

-  vyjadřuje neznámou ze vzorce; 

-  používá lineární rovnice a nerovnice a 

jejich soustavy při řešení reálných úloh.  

 

-  Lineární rovnice a nerovnice s jednou 

neznámou 

-  Soustavy lineárních rovnic a nerovnic 

-  Rovnice s neznámou ve jmenovateli 

-  Úpravy rovnic 

-  Vyjádření neznámé ze vzorce 

-  Slovní úlohy 

Doporučený počet hodin:  17  +  2 - písemná práce a její analýza 
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Žák: 2. Funkce 

-  sestrojí tabulku a graf funkce; 

-  určí rostoucí, klesající, konstantní funkci; 

-  rozlišuje druhy funkcí; 

-  určuje definiční obor a obor funkčních 

hodnot, průsečíky se souřadnými osami; 

-  přiřazuje předpis funkce ke grafu a naopak; 

-  řeší praktické úlohy s využitím poznatků o 

funkcích, úpravách výrazů a rovnic. 

Průřezové téma: 

Informační a komunikační technologie 

-  Pojem funkce, definiční obor a obor hodnot 

funkce, graf 

-  Vlastnosti funkce 

-  Přímá a nepřímá úměrnost 

-  Lineární funkce 

-  Kvadratická funkce 

 

Doporučený počet hodin:  12  +  2 - písemná práce a její analýza 

 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 1. Goniometrie a trigonometrie 

-  používá pojem úhel a jeho velikost; 

-  sestrojí tabulku a graf funkce; 

-  určí rostoucí, klesající, konstantní funkci; 

-  rozlišuje druhy funkcí; 

-  určuje definiční obor a obor funkčních 

hodnot, průsečíky se souřadnými osami; 

-  přiřazuje předpis funkce ke grafu a naopak; 

-  vyjadřuje v pravoúhlém trojúhelníku 

goniometrické funkce poměrem stran; 

-  řeší praktické úlohy s využitím poznatků o 

funkcích, úpravách výrazů a rovnic. 

Průřezové téma: 

Informační a komunikační technologie 

-  Goniometrické funkce v intervalu <0°; 90°> 

-  Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 

-  Slovní úlohy 

 

                                                                            Doporučený počet hodin:   8 

 

Žák: 2. Planimetrie 

-  užívá pojmy a vztahy: bod a přímka, 

rovina, odchylka dvou přímek, vzdálenost 

bodu od přímky, vzdálenost dvou rovno-

běžek, úseček a její délka, úhel a jeho 

velikost;  

-  sestrojí trojúhelník, různé druhy 

rovnoběžníků a lichoběžníků, určí jejich 

obvod a obsah; 

-  graficky rozdělí úsečku v daném poměru; 

-  rozliší shodné a podobné trojúhelníky  

a své tvrzení zdůvodní užitím vět  

o shodnosti a podobnosti trojúhelníků; 

-  Základní planimetrické pojmy 

-  Polohové vztahy rovinných útvarů 

-  Metrické vlastnosti rovinných útvarů 

-  Trojúhelníky 

-  Kružnice, kruh a jejich části 

-  Rovinné útvary – konvexní a nekonvexní 

-  Mnohoúhelníky 

-  Složené útvary 
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-  určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou 

polohu přímky a kružnice; 

-  řeší praktické úlohy na obvody a obsahy 

rovinných útvarů s využitím trigonometrie 

pravoúhlého trojúhelníku, Pythagorovy 

věty; 

-  pracuje s jednotkami délky a obsahu a 

jejich převody. 

                                              Doporučený počet hodin:  18  +  2 - písemná práce a její analýza 

Žák: 3. Stereometrie 

-  určí vzájemnou polohu bodů, přímek a 

rovin; 

-  určí vzdálenosti bodů, přímek a rovin; 

-  určí odchylky přímek a rovin; 

-  rozlišuje základní tělesa (krychle, kvádr, 

hranol, válec, pravidelný jehlan, rotační 

kužel, koule a její části, komolý jehlan, 

komolý kužel) a určí jejich povrch a objem; 

-  pracuje s jednotkami objemu a jejich 

převody; 

-  aplikuje poznatky o tělesech v praktických 

úlohách. 

-  Základní polohové vztahy a metrické 

vlastnosti útvarů v prostoru 

-  Tělesa a jejich sítě (hranol, válec, kužel, 

jehlan, koule a její části, komolý jehlan, 

komolý kužel) 

-  Složená tělesa 

-  Výpočty povrchů a objemů těles 

 

                                                                             Doporučený počet hodin:   18 

 

Žák: 4. Pravděpodobnost v praktických úlohách 

-  rozlišuje druhy jevů; 

-  počítá pravděpodobnost náhodného jevu   

   v jednoduchých praktických úlohách. 

-  Náhodný pokus a jeho výsledek 

-  Jev náhodný, opačný, jistý, nemožný 

-  Výpočet pravděpodobnosti náhodného jevu 

                                                                             Doporučený počet hodin:  6 

 

Žák: 5. Práce s daty v praktických úlohách 

-  používá základní statistické pojmy; 

-  vyhledává, zpracovává a vyhodnocuje data 

pomocí tabulek a grafů, umí je sestavit a 

sestrojit; 

-  porovnává soubory dat; 

-  určí četnost znaku a aritmetický průměr;  

-  porovnává soubory dat; 

-  interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, 

grafech a tabulkách. 

. 

Průřezové téma: 

Informační a  komunikační technologie 

-  Statistický soubor a jeho charakteristika 

-  Četnosti znaku 

-  Aritmetický průměr 

-  Statistická data v grafech a tabulkách 

                                              Doporučený počet hodin:  8  +  2 - písemná práce a její analýza 
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Učební osnova vyučovacího předmětu  

CHEMIE  

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu  
  

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.  

  

Cílem tohoto vzdělávání je především naučit žáky využívat poznatků v profesním i v od-

borném životě, zpracovávat  údaje a vyhodnocovat poznatky vypozorované z pokusů, klást si 

otázky o okolním světě a vyhledávat k nim na důkazech založené odpovědi. 

  

  

Charakteristika učiva  
  

Učivo chemie tvoří vybrané poznatky obecné, anorganické a organické chemie a biochemie. V 

jednotlivých tematických celcích doporučujeme zaměřit se na vlastnosti a praktické využití 

chemických prvků a sloučenin, chemických dějů a procesů v oboru i běžném životě.  

  

  

Pojetí výuky  
  

Výuka ve všech tematických celcích by měla vést k rozvoji schopnosti aplikovat poznatky v 

odborné složce vzdělávání a v každodenní praxi s akcentem na zdravotní výchovu a zásady 

udržitelného rozvoje. Ve výuce se kromě výkladu, práce s různými učebními texty a 

tabulkami, uplatňují i další vyučovací metody, např. samostatná a skupinová práce žáků, 

metody rozhovoru a další. Žáci se učí pracovat s různými informačními zdroji, zpracovat a 

vyhodnotit získané informace. K lepšímu osvojování poznatků a k vytváření správných 

představ o látkách a jevech přispívá zařazení demonstračních pokusů, využívání modelů, 

schémat, obrazů apod. Výuku lze rovněž vhodně doplnit exkurzemi a besedami s odborníky. 

 

Chemie se vyučuje v 1. ročníku v 1 vyučovací hodině, tj. 32 hodin za školní rok.  

  

   



  58  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Vyučující zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné 

terminologie, samostatnost a plynulost projevu žáka, jeho aktivitu a schopnost aplikovat tyto 

vědomosti v odborných předmětech materiály a technologie. Výsledky učení je nutno 

kontrolovat průběžně, zohledňovat žáky se speciálními poruchami učení.  

  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Z hlediska klíčových dovedností se klade důraz zejména na:  

- komunikativní dovednosti s používáním přírodovědné terminologie;  

- dovednost analyzovat a řešit problémy, především s uplatněním přírodních jevů v 

občanském životě;  

- numerické aplikace v přírodovědné oblasti.  

  

Cílem chemického vzdělávání je, aby žák:  

- pochopil a osvojil si vybrané pojmy, zákonitosti, terminologii a chemické názvosloví;  

- uměl pracovat s chemickými veličinami, jednotkami a rovnicemi a dovedl uplatnit tyto 

znalosti při řešení úloh;  

- znal využití běžných chemických látek v odborné praxi i v občanském životě a jejich vliv 

na zdraví člověka a životní prostředí;  

- aktivně zvládl základní pravidla bezpečnosti práce a uměl poskytnout nejnutnější první 

pomoc na pracovišti i v každodenním životě; 

- rozvíjel kritické a konstruktivní myšlení;  

- naučil se poslouchat, respektovat a zvažovat názory druhých.  

  

Mezipředmětové vztahy jsou zcela patrné ve vztahu k předmětům materiály, technologie, 

kovová bižuterie a k odbornému výcviku (např. se jedná o používání pomocných látek jako 

jsou kyseliny a zásady, leštící, prací a odmašťovací prostředky; dále o chemické úpravy 

povrchu bižuterie, získávání kovů z rud, chemické zpracování odpadů a neutralizaci odpadních 

vod).  

  

Totéž se promítá do průřezového tématu Člověk a životní prostředí – kde jsou žáci vedeni k 

tomu, aby si osvojovali takové technologické postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí 

a aby prosazovali trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti.  
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2. ROZPIS UČIVA  

1. ročník 

  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Obecná chemie  

-  porovnává fyzikální a chemické vlastnosti 

různých látek; 

-  popisuje stavbu atomu, vznik chemické 

vazby; 

- Chemické látky a jejich vlastnosti  

- Částicové složení látek (atom, molekula), 

chemická vazba  

- Chemické prvky, sloučeniny  

 

-  používá názvy, značky a vzorce vybraných 

chemických prvků a sloučenin; 

-  popisuje charakteristické vlastnosti nekovů, 

kovů a jejich umístění v periodické sou-

stavě prvků; 

-  rozlišuje základní metody oddělování složek 

ze směsí a jejich využití v praxi; 

-  počítá koncentraci, určuje složení, přípravu 

roztoku; 

-  vysvětluje podstatu chemických reakcí a 

zapisuje jednoduchou chemickou  reakci 

chemickou rovnicí; 

-  provádí jednoduché chemické výpočty, 

které lze využít v odborné praxi. 

Průřezové téma: 

Člověk a životní prostředí 

- Chemická symbolika  

- Periodická soustava prvků  

- Směsi a roztoky  

- Chemické reakce, chemické rovnice  

- Výpočty v chemii  

  Doporučený počet hodin:  6  

  

Žák:  2. Anorganická chemie  

-  vysvětluje vlastnosti anorganických látek 

(oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli); 

-  tvoří chemické vzorce a názvy vybraných 

anorganických sloučenin; 

-  charakterizuje vybrané prvky a anorganické 

sloučeniny a hodnotí jejich využití 

v odborné praxi a běžném životě, posuzuje 

je z hlediska vlivu na zdraví a životní 

prostředí. 

Průřezové téma: 

Člověk a životní prostředí 

- Vlastnosti anorganických látek  

- Názvosloví anorganických sloučenin  

- Vybrané prvky a anorganické sloučeniny v 

běžném životě a v odborné praxi  

  

  Doporučený počet hodin:  13  
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Žák:  3. Organická chemie  

-  charakterizuje skupiny uhlovodíků a jejich 

vybrané deriváty a tvoří jejich chemické 

vzorce a názvy; 

- seznamuje se s významnými zástupci 

organických sloučenin a hodnotí jejich 

využití v odborné praxi a běžném životě, 

posuzuje je z hlediska vlivu na zdraví a 

životní prostředí. 

Průřezové téma: 

Člověk a životní prostředí 

- Vlastnosti atomu uhlíku  

- Základ názvosloví organických sloučenin  

- Organické sloučeniny v běžném životě a 

odborné praxi  

  Doporučený počet hodin:  8  

  

Žák:  4. Biochemie  

- charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny; 

- studuje složení, výskyt a funkce nejdůle-

žitějších přírodních látek (bílkoviny, 

sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny a 

biokatalyzátory); 

-  popisuje vybrané biochemické děje. 

Průřezové téma: 

Člověk a životní prostředí 

- Chemické složení živých organismů, 

přírodní látky  

- Biochemické děje  

  Doporučený počet hodin:  5  
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Učební osnova vyučovacího předmětu 

FYZIKA  

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu  
  

Fyzikální vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci pochopili podstatu fyzikálních jevů, které se 

odehrávají v přírodě a s nimiž se také mohou setkat v odborné praxi i běžném životě. Výuka 

tohoto předmětu přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení těchto jevů a zákonů, k 

formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, 

které probíhají v živé i neživé přírodě.  

  

  

Charakteristika učiva  
  

Žáci se učí chápat souvislosti přispívající k dotváření přírodovědného obrazu světa, klást si  o 

něm otázky a nejenom znát fakta, názvy a termíny, nýbrž také posuzovat a rozlišovat vědecké 

názory od nevědeckých a z tohoto vyvozovat správné závěry. Učí se pozorovat, popsat a 

vysvětlit přírodní jevy, chápat funkci technických zařízení a přístrojů používaných v 

občanském životě. Seznamují se s vlastnostmi běžně používaných látek. Budou se učit 

provádět jednoduché laboratorní práce podle zadaného návodu, kde se pokouší zpracovat a 

vyhodnotit výsledky měření. Učí se aplikovat získané přírodovědné poznatky v odborném 

vzdělání, v praxi i každodenním životě.  

  

  

Pojetí výuky  
  

Při vyučovacím procesu jsou respektovány pedagogické zásady, především zásady názornosti, 

přiměřenosti a trvalosti. Důraz je kladen na pochopení základních fyzikálních souvislostí a 

řešení jednoduchých fyzikálních problémů.  

  

Vyučovací předmět se zařadí do dvou ročníků v celkovém 1 hodina týdně, tj. celkem 64 hodin 

za studium. Předpokládá se, že poznatky z tohoto vyučovacího předmětu se budou využívat v 

dalších odborných předmětech.   
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Při vyučování se používají zejména tyto vyučovací metody: dialog, výklad s demonstracemi, 

skupinová práce, samostatné pozorování.  

  

  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Hodnocení žáků je uplatňováno podle standardního školního klasifikačního řádu s 

přihlédnutím na individuální požadavky a možnosti integrovaných žáků. Vhodnými 

klasifikačními metodami jsou známkování a slovní hodnocení. Pro zjišťování výsledků 

zapamatování a osvojení probraného učiva, nejen z krátkodobého hlediska, se jako vhodná 

forma jeví používání testů a hledání možností pro individuální projevy žáků (referáty).  

  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Z hlediska klíčových dovedností se klade důraz zejména na:  

- komunikativní dovednosti s používáním přírodovědné terminologie  

- dovednost analyzovat a řešit problémy, především s uplatněním přírodních jevů v 

občanském životě  

- numerické aplikace v přírodovědné oblasti  

- řešení problémů (s využitím základních postupů práce, tj. nalezení problému, formulace, 

hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných údajů).  
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2. ROZPIS UČIVA  
  

1. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Mechanika  

- rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché 

úlohy na pohyb hmotného bodu;  

- používá s porozuměním vztah v = s / t   při 

řešení úloh;  

- má přehled o jednotkách dráhy, rychlosti  a 

času;  

- v nejjednodušších případech má představu 

o rychlosti pohybu;  

- rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb;  

- při řešení problémů a úloh s porozuměním 

používá vztah W = F.s ;  

- vysvětlí na příkladech platnost zákona 

zachování mechanické energie;  

- určí výpočtem i graficky velikost a směr 

výslednice dvou sil;  

- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při 

řešení úloh.  

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

Člověk a životní prostředí  

  

- Kinematika (pohyby přímočaré, pohyb 

rovnoměrný po kružnici)  

- Dynamika (Newtonovy pohybové zákony, 

síly v přírodě, gravitace)  

- Mechanická práce a energie (zákon 

zachování energie)  

- Mechanika tuhého tělesa (posuvný a 

otáčivý pohyb, skládání sil)  

- Mechanika tekutin (tlakové síly a tlak v 

tekutinách)  

  Doporučený počet hodin:  18  

  

Žák:  2. Termika  

- orientuje se v teplotní stupnici;  

- vysvětlí některé jevy související s teplotní 

roztažností;  

- vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při 

změně teploty;  

- rozpozná v přírodě a v praktickém životě 

některé formy tepelné výměny;  

- popíše principy nejdůležitějších tepelných 

motorů;  

- rozpozná jednotlivé skupenské  přeměny a 

je schopen uvést praktický příklad (tání, 

tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, 

sublimace).  

  

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

- Základní poznatky termiky (teplota, teplotní 

roztažnost látek)  

- Vnitřní energie (teplo a práce, přeměny 

vnitřní energie tělesa)  

- Tepelné motory  

- Pevné látky a kapaliny (struktura pevných 

látek a kapalin, přeměny skupenství)  
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Člověk a životní prostředí  

  Doporučený počet hodin:  6  

  

Žák:  3. Elektřina a magnetismus  

- popíše elektrické pole z hlediska jeho 

působení na bodový elektrický náboj;  

- řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím 

Ohmova zákona;  

- popíše funkci transformátoru s jeho  

využitím při přenosu elektrické energie;  

- dokáže popsat způsob výroby a přenosu 

elektrické energie.  

  

Průřezové téma:  

Člověk a životní prostředí  

- Elektrický náboj (náboj tělesa, elektrická 

síla, elektrické pole, kapacita vodiče)  

- Elektrický proud v látkách (zákony 

elektrického proudu, polovodiče)  

- Magnetické pole (magnetické pole 

elektrického proudu, elektromagnetická 

indukce)  

- Střídavý proud (vznik střídavého proudu, 

přenos elektrické energie střídavým 

proudem)  

  Doporučený počet hodin:  8  

  

  

  

2. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Vlnění a optika  

- rozliší základní druhy mechanického vlnění 

a popíše jejich šíření;  

- charakterizuje základní vlastnosti zvuku;  

- chápe negativní vliv hluku a zná způsoby 

ochrany sluchu;  

- charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou  

a rychlostí v různých prostředích;  

- řeší úlohy na odraz a lom světla;  

- dokáže uvést příklad využití zrcadel  v 

praxi;  

- Mechanické kmitání a vlnění (kmitavý 

pohyb, vlnění a jeho šíření v prostoru)  

- Zvukové vlnění (vlastnosti zvuku a jeho 

šíření v látkovém prostředí, ultrazvuk)  

- Světlo a jeho šíření (rychlost světla, odraz  

a lom světla, vlnové vlastnosti světla)  

- Optické zobrazování (zrcadla a čočky, oko)  

- Elektromagnetické záření (druhy 

elektromagnetického záření, rentgenové 

záření)  

- vysvětlí optickou funkci oka a korekci  jeho 

vad;  

- popíše význam různých druhů elektro- 

magnetického záření.  

Průřezová témata:  

Člověk a životní prostředí  

 

  Doporučený počet hodin:  18  
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Žák:  1. Fyzika a atom  

- popíše strukturu elektronového obalu atomu 

z hlediska energie elektronu;  

- popíše stavbu atomového jádra a 

charakterizuje základní nukleony;  

- vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše 

způsoby ochrany před jaderným zářením;  

- popíše štěpnou reakci jader uranu a její 

praktické využití v energetice;  

- posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž 

se získává elektrická energie.  

Průřezové téma:  

Člověk a životní prostředí  

- Elektronový obal atomu (model atomu, 

spektrum atomu vodíku, laser)  

- Jádro atomu (nukleony, radioaktivita, 

jaderné záření, jaderná energie a její 

využití, biologické účinky záření)  

  Doporučený počet hodin:  7  

  

Žák:  3 Vesmír  

- charakterizuje Slunce jako hvězdu;  

- popíše objevy ve sluneční soustavě;  

- zná příklady základních typů hvězd;  

- objasní střídání dne a noci, ročních období  

a vznik jednotlivých měsíčních fází.  

Průřezové téma:  

Člověk a životní prostředí  

- Sluneční soustava (Slunce, planety a jejich 

pohyb, komety)  

- Hvězdy a galaxie  

  Doporučený počet hodin:  7  
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 Učební osnova vyučovacího předmětu  

EKOLOGIE  

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu 

 

Vyučovací předmět ekologie poskytuje žákům vědomosti a dovednosti z biologie a ekologie. 

Soubor poznatků, dovedností a postojů je nezbytný pro využití v dalších odborných předmětech, 

pro jejich pracovní a osobní život. Žák se v předmětu naučí využívat přírodovědných poznatků a 

dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí. Naučí 

se logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy, pozorovat a zkoumat 

přírodu a zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje. Bude umět vyhledávat a interpretovat 

přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko. Žák porozumí základním ekologickým 

souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodní nezbytnost udržitelného rozvoje.  

Do předmětu ekologie se rovněž prolíná oblast vzdělávání pro zdraví, která si klade za cíl vybavit 

žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a 

tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní 

odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho 

biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak na ně působí výživa a životní prostředí. 

Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, 

hracích automatech, počítačových hrách aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy 

mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu.  

V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:  

- motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní 

činnosti;  

- pozitivní postoj k přírodě;  

- motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.  

 

Charakteristika učiva 

 

Výchovně-vzdělávací cíle předmětu mají své těžiště ve výchově žáků ke vztahu k přírodě a její 

ochraně a ke vztahu ke svému tělu a vlivech životního prostředí na něj.  Ve vyučovacím předmětu 

si žáci vybrané učivo z biologie, ekologie a problematiky životního prostředí zopakují, prohloubí a 

rozšíří a seznámí se s mechanismy působení člověka na ekosystémy a živé i neživé složky 

životního prostředí.  

 

Vyučovací předmět je zařazen do prvního ročníku v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně, tj. celkem 

32 hodin za studium.  
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Pojetí výuky 

 

Při vyučovacím procesu jsou respektovány pedagogické zásady, především zásady názornosti, 

přiměřenosti a trvalosti. Důraz je kladen na pochopení základních ekologických souvislostí a 

postavení člověka v přírodě a řešení jednoduchých přírodovědných problémů (zařazení 

problémové výuky). 

 

Při vyučování se používají zejména tyto vyučovací metody: výklad s demonstracemi, dialog, 

řízený rozhovor, skupinová práce, samostatná práce, pokus a pozorování. Výuka bude 

doplněna exkurzemi a besedami s odborníky (spolupráce s odborem životního prostředí MěÚ 

Jablonec nad Nisou). 

 

 

Hodnocení výsledků žáků 

 

Při hodnocení výsledků vzdělávacího procesu vyučující zohledňuje zejména úroveň 

připravenosti. Hodnocení žáků vychází ze standardního školního klasifikačního řádu s ohledem 

na individuální požadavky integrovaných žáků. Vhodnými klasifikačními metodami jsou: 

známkování s využitím hodnocení spolužáků, sebehodnocením, testy a hledání možností pro 

individuální projevy žáků. Zvlášť se zohlední při klasifikaci např. aplikace poznatků v oboru, 

řešení problémových úloh, dovednosti prokázané při praktických cvičeních, hloubka 

osvojených poznatků atd. Hodnocení je formulováno tak, aby podporovalo vývoj žáků a 

vyvolávalo jejich aktivitu. 

 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k tomu, aby žák: 

- chápal základní ekologické souvislosti a postavení člověka v přírodě; 

- posílil svůj citový a hodnotový vztah k přírodě a vědomí sounáležitosti s přírodou; 

- pochopil komplexně problematiku životního prostředí a aktivně přistoupil k jeho ochraně; 

- uvědomoval si globální problémy životního prostředí; 

- chápal „trvale udržitelný rozvoj“ ve smyslu odpovědnosti každé generace k následující; 

- pochopil, že je výhodnější životní prostředí chránit než nákladné škody na životním 

prostředí odstraňovat. 

-  vážil si zdraví a cílevědomě jej chránil 

-  rozpoznal, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví 

-  pojímal zdraví jako prvořadou hodnotu ke kvalitnímu prožívání života 

 

Učivem předmětu ekologie se prolínají průřezová témata Člověk a životní prostředí a 

Informační a komunikační technologie. V tomto předmětu se uplatňují především tím, že žáci 

budou vedeni k tomu: 

- aby se aktivně zapojovali do ochrany životního prostředí; 
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- aby si osvojovali technologické metody a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí a 

prosazovali trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti; 

- aby efektivně pracovali s informacemi a uměli je kriticky vyhodnocovat; 

- aby dodržování bezpečnosti práce chápali jako součást péče o zdraví. 

 

Předmět ekologie využívá mezipředmětových vztahů zejména s předměty: fyzika (fyzikální 

jevy v přírodě), matematika, informační a komunikační technologie (vyhledávání informací). 

 

2. ROZPIS UČIVA 

 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 1. Základní znaky a podmínky života 

- charakterizuje názory na vznik a vývoj 

života na Zemi; 

-  vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti 

živých soustav; 

- popíše buňku jako základní stavební a 

funkční jednotku života, porovná různé 

typy buněk a vysvětlí rozdíl mezi autotrofní 

a heterotrofní buňkou; 

- uvede příklady základních skupin 

organismů a porovná je; 

- orientuje se v základních genetických 

pojmech, uvede příklady využití genetiky; 

- popíše základní anatomickou stavbu 

lidského těla a funkci orgánů v lidském 

těle, zná zásady správné výživy zdravého 

životního stylu; 

- uvede původce bakteriálních, virových a 

jiných onemocnění, zná způsoby ochrany 

před nimi. 

- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti 

o stavbě a funkci lidského organismu jako 

celku; 

- popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí; 

- zdůvodní význam zdravého životního stylu;  

orientuje se v zásadách zdravé výživy 

a v jejích alternativních směrech; 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí 

Informační a komunikační technologie 

-  Vznik a vývoj života na Zemi, geologické 

éry 

- Vlastnosti živých soustav (systémové 

uspořádání, metabolismus, dráždivost, 

rozmnožování, adaptace, růst a vývoj) 

-  Buňka bakteriální, rostlinná a živočišná 

- Rozmanitost organismů a jejich 

charakteristika 

- Dědičnost a proměnlivost organismů, vliv 

prostředí 

- Biologie člověka, stavba a funkce 

orgánových soustav 

-  Zdraví a nemoc 

 

Péče o zdraví  

Činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, 

životní styl, pohybové aktivity, výživa a 

stravovací návyky, rizikové chování aj.  

Duševní zdraví a rozvoj osobnosti, rizikové 

faktory poškozující zdraví  

Partnerské vztahy a lidské sexualita 

 

 Doporučený počet hodin:  16 

 

Žák: 2. Základy obecné ekologie 
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- vysvětlí základní ekologické pojmy a 

charakterizuje vztahy mezi organismy a 

prostředím;  

-  rozliší a charakterizuje abiotické a biotické 

podmínky života; 

-  vysvětlí potravní vztahy v přírodě; 

- popíše podstatu oběhu látek v přírodě 

z hlediska  látkového a energetického; 

-  charakterizuje různé typy krajiny ve svém  

okolí a její využívání člověkem. 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí 

Informační a komunikační technologie 

- Základní ekologické pojmy, organismus  

a prostředí 

-  Podmínky života (sluneční záření, ovzduší, 

voda, půda, populace, společenstva) 

-  Potravní řetězce 

-  Stavba, funkce a typy ekosystému 

-  Oběh látek v přírodě 

-  Typy krajiny 

 

 Doporučený počet hodin:  8 

 

Žák: 3. Člověk a životní prostředí 

- má přehled o historii vzájemného 

ovlivňování člověka a přírody; 

- 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, 

dokáže posoudit vliv člověka na prostředí 

jejich využíváním; 

-  orientuje se ve způsobech nakládání s odpa-

dy a možnostech snížení jejich produkce; 

- uvede příklady globálních problémů 

životního prostředí a možnosti jejich řešení 

ve vztahu k problémům regionálním a 

lokálním; 

-  uvede základní znečišťující látky v ovzduší, 

ve vodě a v půdě a dokáže získat informace 

o aktuální situaci z různých zdrojů; 

- uvede příklady chráněných území v ČR a 

v regionu; 

- má přehled o ekonomických, právních a 

informačních nástrojích společnosti na 

ochranu přírody a prostředí a o indiká-

torech životního prostředí; 

- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci 

environmentálních, ekonomických, 

technologických a sociálních přístupů 

k ochraně životního prostředí; 

-  zdůvodní odpovědnost každého jedince za 

-  Člověk a vývoj jeho vztahu k přírodě 

- Vzájemné vztahy mezi člověkem a životním 

prostředím 

- Dopady činnosti člověka na životní 

prostředí 

-  Přírodní zdroje energie a surovin 

-  Odpady 

-  Globální problémy životního prostředí 

-  Ochrana přírody a krajiny, chráněná území 

-  Nástroje společnosti na ochranu životního 

prostředí 

-  Zásady udržitelného rozvoje 

-  Odpovědnost jedince za ochranu přírody a 

životního prostředí 
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ochranu přírody, krajiny a životního 

prostředí; 

- na konkrétním příkladu z občanského života 

a z odborné praxe navrhne řešení 

vybraného environmentálního problému. 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí 

Informační a komunikační technologie 

 Doporučený počet hodin: 6 

 

Žák: 4. Regionální ekologické problémy 

- umí vyhledávat informace na regionální 

úrovni; 

- zná regionální organizace zabývající se 

ochranou přírody. 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí 

Informační a komunikační technologie 

CHKO Jizerské hory  

 Doporučený počet hodin:  2 
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 Učební osnova vyučovacího předmětu  

TĚLESNÁ  VÝCHOVA  

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu  
  

Výuka tělesné výchovy ve škole je základním programem pro osvojování si návyku a 

upevňování dříve nabytých pohybových dovedností. Umožňuje žákům, aby si uvědoměle 

kultivovali svůj pohybový projev a usilovali na základě teoretických poznatků a vlastních 

pohybových zkušeností o rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.  

  

Cílem tohoto vzdělávání je, aby žáci aktivně vyhledávali příležitosti ke zdravotně vhodným 

aktivitám, průběžně pečovali o svou tělesnou zdatnost, ověřovali si získané vědomosti i 

účinnost osvojených pohybových činností a vnímali začleňování pohybových aktivit do svého 

denního režimu jako zcela přirozenou a nezbytnou součást zdravého životního stylu 

moderního člověka.  

  

  

Charakteristika učiva  
  

Tělesná výchova má činnostní a aplikační charakter, a proto je propojována s ostatními 

předměty. Řadu informací, dovedností a návyků souvisejících obecně se zdravým životním 

stylem žák získává i v jiných předmětech. V tělesné výchově (a v dalších formách pohybových 

aktivit v režimu dne) jsou pak získané poznatky spojovány s konkrétními pohybovými 

činnostmi a žák si ověřuje jejich platnost. Opačně jsou dovednosti a návyky z tělesné výchovy 

přenášeny do denního režimu žáků ve škole, ale i mimo ni. V rámci sportovní činnosti se žák 

učí řešit stresové a konfliktní situace.  

  

  

Pojetí výuky  
  

Vzdělávání v tělesné výchově zdůrazňuje roli žáka jako aktivního činitele. Respektuje výrazné 

pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými a pohlavními odlišnostmi, dosavadními 

pohybovými zkušenostmi a zájmy žáků. Umožňuje diferencovat žáky nejen podle pohlaví, ale 
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i podle jejich výkonnosti a zájmu v rámci třídy či skupiny. Osnovy nemohou být postaveny na 

přesném členění do ročníků, ale na relativně volném výběru podle konkrétní úrovně žáků, 

jejich rozvojových a zdravotních potřeb a zájmů, podmínek školy, povětrnostních podmínek 

apod. Tělesná výchova je prováděna ve specifických podmínkách výchovného zařízení a 

přírody. Důraz je kladen na bezpečnost žáků, hygienickou nezávadnost prostředí, estetičnost a 

účelnost.  

  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Hodnocení a klasifikace žáků je chápána jako součást výchovného působení vytváření vztahu 

k tělesné výchově a sportu jako celoživotní potřebě. Žák je zásadně hodnocen za změnu ve 

vlastním výkonu nebo dovednosti, či snahu o tuto změnu, za zvládnutí konkrétního dílčího 

úkolu, za zájem o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu, za snahu prakticky 

využívat osvojené pohybové činnosti v denním režimu.  

  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Vzdělávání v tělesné výchově směřuje k tomu, aby žáci dovedli:  

- vnímat pohybovou aktivitu jako nedílnou součást tělesného a duševního zdraví;  

- pojímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty, které jsou nedělitelné a jsou potřebné 

ke kvalitnímu prožívání života;  

- připravit a provádět tělesná cvičení a pohybové aktivity s cílem pozitivně působit na 

zdravotní stav organismu;  

- pociťovat v tělovýchovném procesu určité sebeuspokojení;  

- kontrolovat a ovládat své jednání v tělovýchovné činnosti;  

- dosáhnout optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností;  

- umět rozhodovat a vyhodnotit překonávání překážek, volit alternativy; -  umět  

            se vyrovnávat s jednostrannou fyzickou a duševní zátěží;  

- racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení 

  

  

2. ROZPIS UČIVA  
  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Péče o zdraví  

- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti 

o stavbě a funkci lidského organismu;  

- popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organismus;  

- zná činitele ovlivňující lidské zdraví a ví, 

jak se vyvarovat zdravotních rizik a 

podpořit osobní bezpečnost;  

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, 

- Teoretické poznatky TEV  

- Hygiena a bezpečnost  

- Prevence úrazů a bezpečnost  

- První pomoc  

- Zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení (mimořádné události, úkoly 

ochrany obyvatelstva)  

- Odpovědnost za zdraví své i druhých (práva 

a povinnosti v případě nemoci  a úrazu)  
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jak na ně reagovat v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí;  

- prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a druhým;  

- orientuje se v zásadách zdravé výživy a v 

jejích alternativních směrech;  

- dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení konfliktních situací; -  

diskutuje a argumentuje o etice v 

partnerských vztazích a odpovědném 

přístupu k pohlavnímu životu;  

- Partnerské vztahy a lidská sexualita  

- Řešení stresových a konfliktních situací  

- Sociálně patologické jevy  

- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti 

o stavbě a funkci lidského organismu;  

- popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organismus;  

- zná činitele ovlivňující lidské zdraví a ví, 

jak se vyvarovat zdravotních rizik a 

podpořit osobní bezpečnost;  

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, 

jak na ně reagovat v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí;  

- prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a druhým;  

- orientuje se v zásadách zdravé výživy a v 

jejích alternativních směrech;  

- dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení konfliktních situací; -  

diskutuje a argumentuje o etice v 

partnerských vztazích a odpovědném 

přístupu k pohlavnímu životu;  

- Teoretické poznatky TEV  

- Hygiena a bezpečnost  

- Prevence úrazů a bezpečnost  

- První pomoc  

- Zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení (mimořádné události, úkoly 

ochrany obyvatelstva)  

- Odpovědnost za zdraví své i druhých (práva 

a povinnosti v případě nemoci  a úrazu)  

- Partnerské vztahy a lidská sexualita  

- Řešení stresových a konfliktních situací  

- Sociálně patologické jevy  

 

- zná úlohu státu a místní samosprávy při 

ochraně zdraví a životů obyvatel;  

- popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí.  

Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti Vzájemné 

respektování se, spolupráce, odpovědnost v 

rozhodování  

 

Žák:  

 

 

2. Průpravná, kondiční, kompenzační a 

relaxační cvičení  
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- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil s ohledem na 

budoucí profesi;  

- zná význam jednotlivých druhů cvičení;  

- zná zásady přípravy organismu před i po 

ukončení pohybové činnosti;  

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost;  

- volí sportovní vybavení odpovídající 

příslušné činnosti a okolním podmínkám; -  

zná zásady správného držení těla.  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

Vytvoření tabulek se zanesením výkonů  

- Uvolňovací a protahovací cvičení  

- Strečink  

- Vyrovnávací cvičení  

- Kompenzace jednostranné zátěže vsedě  

- Posilovna-využití školní posilovny 

  

Žák:  3. Pohybové hry, pohybové aktivity a 

pohybové dovednosti  

- kultivuje tělesné a pohybové projevy, 

vnímá krásu pohybu;  

- dovede o pohybových činnostech 

diskutovat, analyzovat je a hodnotit;  

- umí používat motorické testy a zná jejich 

vyhodnocování;  

- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí 

sestavit pohybové vazby a vytvořit 

pohybovou sestavu;  

- umí se zapojit do kolektivního zápolení;  

- ovládá drobné soutěživé aktivity a dovede 

vysvětlit jejich pravidla;  

- zná základní styly v plavání; -  zná 

pravidla záchrany tonoucího; -  umí bruslit.  

Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti  

- Rytmická gymnastika  

- Pohybové činnosti s hudbou  

- Rozcvičky  

- Soutěže – pohybové hry  

- Bezpečný pohyb při TEV  

- Pořadová cvičení – nástupy, pochody aj. 

- Plavání 

- Bruslení 

Žák:  4. Atletika  

- zná význam atletických činností pro 

všestrannou pohybovou přípravu;  

- zná jednotlivá pravidla atletických soutěží;  

- dodržuje bezpečnost a hygienu při 

atletických činnostech.  

- Atletická abeceda, běhy 

- Starty z různých poloh 

- Sprinty (30-100 m)  

- Vytrvalostní běh – v terénu, v tělocvičně 

  

Průřezové téma:  

Člověk a životní prostředí.  

- Skoky, výskoky, přeskoky 

- Vrh, hod medicinbalem v tělocvičně 

- Štafetový běh  

Žák:  5. Sportovní hry  
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- zná základní průprav 

- ná cvičení jednotlivce pro dané sportovní 

hry;  

- zná taktiku hry, techniku osvojování 

dovedností;  

- umí řídit hru;  

- zná základní pravidla;  

- dokáže se přizpůsobit zájmům skupiny, 

družstva;  

- dokáže zvládnout emoce.  

Průřezové téma:  

Člověk a svět práce  

- Odbíjená  

- Košíková  

- Kopaná  

- Florbal  

- Jiné netradiční sporty-softbal, rugby, tenis 

aj.  

- Herní činnosti jednotlivce v jednotlivých 

sportovních hrách  

- Herní činnosti družstva v jednotlivých 

sportovních hrách  

- Utkání  

- Útočné kombinace  

- Obranné kombinace  

Žák:  6. Gymnastika  

- zná a umí základní akrobatická cvičení na 

žíněnkách  

- zvládá kondiční gymnastické činnosti s 

hudebním doprovodem;  

- zná specifika bezpečnosti při 

gymnastickém cvičení  

- zná důvody pro správné rozcvičování před 

výkonem;  

- zná základní přeskoky přes bednu, kozu;  

- zná rytmizovanou chůzi s obraty, s 

doprovodnými pohyby paží (dívky); -  

zvládá ručkování, komíhání ve vzporu.  

Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti  

Ovlivňování způsobu a kvality života žáků  

- Akrobacie  

- Přeskoky – švédská bedna, koza 

- Kladina, lavičky  

- Hrazda  

- Kruhy 

- Cvičení při hudbě 

- Pořadová cvičení – nástupy, pochody aj. 

- Využití malé trampolíny 

- Šplh - tyč 

  

 

 

Rozvržení tematických celků 1 – 6  
  

Tematický celek  1. ročník  2. ročník  3. ročník  

1. Péče o zdraví  

2. Průpravná kondiční, 

kompenzační a relaxační 

cvičení  

3. Pohybové aktivity  

činnosti zařazované 

průběžně během 

celého roku do 

všech hodin  

činnosti zařazované 

průběžně během 

celého roku do 

všech hodin  

činnosti zařazované 

průběžně během 

celého roku do 

všech hodin  

4. Atletika   

5. Sportovní hry  

6. Gymnastika  

  8 hodin  

18 hodin  

  6 hodin  

  8 hodin  

18 hodin  

  6 hodin  

  8 hodin  

18 hodin  

  6 hodin  

CELKEM  32 hodin  32 hodin  32 hodin  
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V období závěru každého školního roku škola pořádá sportovní dny - 2 dny před vydáním 

vysvědčení – dle zájmu žáků – turistika, cyklistika, tenis aj. 

  

 

  

Škola disponuje vlastní sportovní halou, třemi venkovními hřišti s umělým povrchem a dvěma 

solidně vybavenými posilovnami. Tato sportoviště jsou k dispozici i domovu mládeže, který je 

součástí školy.  

 

 

 

Dle zájmu žáků lze zorganizovat týdenní lyžařský výcvik pro první ročník. 
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Učební osnova vyučovacího předmětu  

INFORMAČNÍ  A  KOMUNIKAČNÍ  TECHNOLOGIE  

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu  
  

Předmět informační a komunikační technologie připravuje žáky na to, aby byli schopni 

pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívali jak v průběhu vlastního studia, zejména ve 

spojení s ostatními předměty (dějiny umění, výtvarná výchova, materiály a technologie), tak i 

v dalším vzdělávání, výkonu povolání, v soukromém i občanském životě.  

  

Žáci se naučí pracovat s běžnými základními a aplikačními programy, vyhledávat a 

zpracovávat informace, komunikovat pomocí internetu, využívat grafické programy pro svoji 

tvorbu a pracovat s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. Cílem je, 

aby se stal počítač běžným pracovním nástrojem, napomáhajícím řešení úkolů souvisejících se 

studiem i budoucí prací.  

  

  

Charakteristika učiva  
  

Učivo středního odborného učiliště navazuje na dosažené znalosti absolventů 9. třídy základní 

školy. Tyto znalosti a dovednosti jsou však velmi nevyrovnané, vyučující na tuto skutečnost 

bere zřetel a v 1. ročníku rozdílnou počáteční úroveň sjednocuje. Součástí výchovy bude i 

rozvíjení kompetencí žáků v oblasti hodnocení informací z hlediska jejich věrohodnosti. 

Základním technologickým prostředkem pro práci s informacemi je počítač, většinou 

propojený do sítě. Získané poznatky žáci využijí i v jiných předmětech, zvláště pak při 

přípravě projektů.  

  

  

Pojetí výuky  
  

Těžištěm výuky je nácvik dovedností a schopností vyhledávat, zpracovávat a vyhodnocovat 

informace. Základním prostředkem je provádění praktických úloh při pochopení funkce 

jednotlivých kroků. Objektem zpracování bude text a obraz, případně číslo. Předmětem výuky 

bude i porozumění získaným výsledkům. Při volbě použitých postupů se bude klást důraz na 

jejich racionalizaci. S tím úzce souvisí probírání vazeb získávaných dovedností s praktickou 
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zkušeností žáků z osobního i profesního života. Důležitá je návaznost na učivo v jiných 

předmětech (dějiny umění, výtvarná výchova, materiály, technologie atd.) a v projektech.  

  

Učivo je členěno do prvních dvou ročníků (1. ročník – 64 hodin; 2. ročník – 32 hodin) tak, aby 

byl v jednotlivých ročnících respektován vývoj dovedností a dále návaznost na využití 

získaných dovedností v jiných předmětech.   

  

Některé tematické celky se stupňovitě opakují v obou ročnících.  

  

Základním metodickým postupem  je výklad učitele na praktickém příkladu a následná zpětná 

vazba v kontrolní individuální praktické úloze. Další metodou je týmová práce a 

sebehodnocení realizované zejména při zpracovávání projektů, samostatná práce, řešení 

komplexních úloh.  

  

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích lze dále rozšířit dle aktuálních 

vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a 

komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.  

  

  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Hodnocení žáků se uplatňuje dle standardního školního klasifikačního řádu. Výsledkem 

klasifikace je hodnocení praktických úkolů (různá cvičení, samostatné práce, souhrnné práce, 

projekty, testy s použitím počítače).  

  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Cílem vzdělávání v informační a komunikační technologii je dosažení takové úrovně 

klíčových kompetencí, které umožní aktivně pracovat s informacemi, zejména je vyhledávat a 

nadále využívat. Absolventi budou schopni zpracovávat věcně správně a srozumitelně 

přiměřeně náročné souvislé texty na běžná i odborná témata, pracovní a jiné písemnosti. Naučí 

se kriticky hodnotit výsledky svého učení a práce, spolupracovat s ostatními, podílet se na 

realizaci společných činností. Žáci budou vedeni k tomu, aby určili jádro problému a získali 

informace potřebné k jeho řešení. V neposlední řadě budou také vedeni k tomu, aby uměli 

vyhledat informace o možnostech dalšího vzdělávání, rekvalifikace a využívat poradenských a 

zprostředkovatelských služeb.  

  

Průřezové téma Informační a komunikační technologie, tj. schopnost používat prostředky 

informačních a komunikačních technologií má v současné době průpravnou funkci nejen pro 

odbornou složku vzdělávání, ale i pro vzdělávání všeobecné. Prostupuje všemi předměty.  
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2. ROZPIS UČIVA  
  

1. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Základy ICT; Operační systém  

-  rozumí základním pojmům z oboru 

informačních technologií, chápe vztah mezi 

HW a SW;  

- zná blokové schéma počítače, význam 

jednotlivých bloků a základní komponenty 

a periferní zařízení;  

- samostatně používá počítač a jeho periferie 

(obsluhuje je, detekuje chyby, vyměňuje 

spotřební materiál);  

 

- Hardware, software, části osobního počítače 

- Periferie  

- Programové vybavení – základní, aplikační  

- Operační systémy  

 

- je si vědom možnosti a výhod, ale i rizik 

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana 

dat před zničením, porušování autorských 

práv) a omezení (zejména technických a 

technologických) spojených s používáním 

prostředků informačních a komunikačních 

technologií;  

- využívá prostředky zabezpečení dat před 

zneužitím a ochrany dat před zničením;  

- orientuje se v běžném systému – pochopil 

strukturu dat a možnosti jejich uložení;  

- rozumí systému složek a orientuje se v něm, 

ovládá operace se soubory  

(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání, 

změna atributů, případná editace souboru);  

- rozpoznává běžné typy souborů, umí s nimi 

pracovat.  

  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

-  Data, soubor, složka, souborový manažer 

-  Komprese dat 

- Ochrana a zabezpečení dat  

- Autorská práva 

- Způsoby přenosu dat  

 

  Doporučený počet hodin:  12  

  

Žák:  2. Internet, komunikace  
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- používá internet jako základní otevřený 

informační zdroj a využívá jeho přenosové 

a komunikační možnosti;  

- volí vhodné informační zdroje 

k vyhledávání požadovaných informací a 

odpovídající techniky (metody, způsoby) 

k jejich získávání;  

- získává a využívá informace z otevřených 

zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 

Internet, ovládá jejich vyhledávání;  

- orientuje se v získaných informacích, třídí 

je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí výběr, 

zaznamenává a uchovává textové, grafické  

i numerické informace způsobem 

umožňujícím jejich další využití;  

- interpretuje správně získané informace  a 

výsledky, jejich zpracování následně 

prezentuje způsobem vhodným s ohledem 

na jejich další uživatele.  

  

- Struktura sítě  

- Domény  

- Získávání informací z internetu a práce s 

nimi  

- Vyhledávání informací  

- Nebezpečí na internetu (viry, …)  

- Stahování a ukládání souborů  

-  Autorská práva 

- Pirátství a nebezpečí z toho plynoucí  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

 

  Doporučený počet hodin:  10  

  

Žák:  3. Aplikační software – textový procesor  

- používá a dodržuje běžná typografická 

pravidla a konvence;  

- používá na základní uživatelské úrovni 

textový procesor pro tvorbu a úpravu 

strukturovaných textových dokumentů;  

- vkládá do textu objekty jiných aplikací;  

- exportuje a importuje data mezi základními 

a běžně používanými formáty.  

-  při práci využívá nápovědy a manuálu  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

- Program MS WORD  

- Psaní jednoduchého textu a jeho oprava  

- Ukládání a editace textu  

- Formátování textu  

- Šablony a jejich využití  

- Vkládání dalších objektů do textu  

- Tabulky v programu MS WORD  

- Export a import dat  

  Doporučený počet hodin:  22  

  

Žák:  4. Aplikační software – tabulkový procesor  
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- porozumí funkci a principům tabulkového 

procesoru prezentace;  

- používá na základní uživatelské úrovni 

tabulkový procesor;  

- vkládá do tabulek data různých typů a 

upravuje jejich formát;  

- graficky prezentuje data z tabulek – tvoří 

jednoduché grafy, připravuje výstupy pro 

tisk a tiskne je;  

- vkládá do tabulek objekty jiných aplikací;  

- exportuje a importuje data mezi základními 

a běžně používanými formáty; 

-  při práci využívá nápovědy a manuálu.   

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

- MS Excel – jednoduché tabulky  

- Formátování tabulek  

- Jednoduché grafy  

- Grafy  

- Funkce SUMA a PRŮMĚR  

  

  

  

Doporučený počet hodin:  20  

  

  

2. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Opakování učiva 1. ročníku  

- zná blokové schéma počítače, význam 

jednotlivých bloků a základní komponenty  

a periferní zařízení;  

- samostatně používá počítač a jeho periferie 

(obsluhuje je, detekuje chyby, vyměňuje  

spotřební materiál);  

- Technické vybavení počítače  

- MS WORD – formátování textu, typy 

písma, kopírování textu, práce s tabulkami  

 

-  zná a dodržuje běžná typografická pravidla 

a konvence.  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

  

  Doporučený počet hodin:  2  

  

Žák:  2. Počítačová síť  
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- pracuje s prostředky správy operačního 

systému, umí na základní uživatelské 

úrovni nastavit prostředí operačního 

systému;  

- používá systém nápovědy;  

- využívá možnosti předávání dat mezi 

jednotlivými aplikacemi;  

- chápe specifika práce v síti (včetně rizik);  

- využívá základní prostředky počítačové 

sítě;  

- používá základní aplikace dodávané 

s operačním systémem.  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

-  Počítačové sítě – LAN, WAN, jejich 

parametry, klient server, terminál, 

uživatelské účty a profily, přístupová  práva  

  Doporučený počet hodin:  6  

  

Žák:  3. Internet, komunikace  

- orientuje se v možnostech využití 

vyhledávačů;  

- pracuje s běžnými prostředky online i 

offline komunikace, zejména s 

elektronickou poštou (ovládá zaslání 

přílohy  i její přijetí a následné otevření), 

chatem, messengery, elektronickými 

konferencemi, diskusními skupinami, 

využívá další  služby internetu;  

-  respektuje netiketu; 

- uvědomuje si nutnost posouzení validity 

informačních zdrojů a použití informací 

relevantních pro potřeby řešení konkrétního 

problému.  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

- Stránky Seznam, Google, Centrum atd.  

- Elektronická pošta  

- Online a offline komunikace, další služby 

internetu (chat, webový prostor, INT, 

telefonie)  

- Program AVG a další antivirové programy, 

druhy virů  

  Doporučený počet hodin:  6  

  

Žák:  4. Aplikační software – tabulkový procesor  

- používá na základní uživatelské úrovni 

tabulkový procesor;  

- tvoří jednoduché vzorce, používá základní 

funkce, vyhledávání, filtrování, třídění.  

  

- Opakování z 1. ročníku: MS Excel – 

základní úpravy tabulky, grafů  

- Tvorba jednoduchých vzorců s použitím 

relativních souřadnic  

 

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

  

  Doporučený počet hodin:  3  
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Žák:  5. Úvod do počítačové grafiky  

- porozumí principům zpracování grafických 

informací na počítači;  

- tvoří grafiku na základní uživatelské úrovni, 

upravuje a konvertuje ji za pomoci 

odpovídajících SW nástrojů;  

- zná běžné typy grafických formátů a jejich 

vlastnosti, umí volit vhodné formáty 

grafických dat a nástroje pro práci s nimi; 

- pracuje s manuálem.  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

- Rastrová a vektorová grafika, barevné 

modely, ukládání grafických dat  

- Principy komprimace grafických dat, běžné 

grafické formáty a jejich vlastnosti, 

konverze mezi formáty (změna počtu barev, 

rozlišení, ztrátovost grafické informace)  

- Nástroje pro práci s grafikou (předpokládá 

se použití aplikací dodávaných jako součást 

operačního systému a dalších aplikací, 

zejména z oblasti freeware)  

  Doporučený počet hodin:  7  

  

Žák:  6. Aplikační software  

-  seznámí se s možnostmi práce s balíky    

   kancelářského SW jako celkem;  

-  provádí jednoduché úpravy fotografií    

   (zaostřování, kontrast, retuše).  

  

- Balíky kancelářského SW  

- Spolupráce jednotlivých komponentů, 

sdílení a výměna dat, import a export dat  

- Základní seznámení s grafickým editorem  

  Doporučený počet hodin:  8  
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Učební osnova vyučovacího předmětu  

EKONOMIKA  

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu  
  

Cílem předmětu je poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky, které jim 

umožní efektivní jednání a hospodárné chování. Žáci ovládnou základní ekonomické pojmy a 

způsob myšlení nezbytný pro každého zaměstnance, popřípadě samostatného podnikatele v 

oboru. Žáci získávají poznatky potřebné pro založení živnosti, o možnostech podnikání v 

oboru, o povinnostech podnikatele a pracovně-právních vztazích, získávají základní znalosti o 

hospodaření podniku, naučí se vypočítávat mzdy a pojištění, zorientují se v daňové soustavě.  

  

  

Charakteristika učiva  
  

Ve vyučovacím předmětu ekonomika žáci získávají odborné kompetence související s 

orientací v ekonomických souvislostech reálného života a se zaměstnaneckými či 

podnikatelskými aktivitami.  

  

Obsah vzdělávání respektuje požadavky profilu absolventa: absolvent oboru je připravován 

zejména na pracovní uplatnění v zaměstnanecké pozici, částečně i na možnost podnikání. Žáci 

se učí orientovat v právní úpravě podnikání a pracovněprávních vztazích a získávají základní 

znalosti o podnikových činnostech. Učivo o finančním hospodaření podniku zprostředkovává 

základní orientaci v základních způsobech financování firmy a daňové soustavě. Závěrečný 

tematický celek je věnován osvojování praktických dovedností při hledání zaměstnání jako je 

dovednost prezentovat své schopnosti, být aktivní při hledání zaměstnání, dokázat formulovat 

svá očekávání a své priority.  

  

 Pojetí výuky  

  

Ekonomické vědomosti a dovednosti netvoří těžiště vzdělávání žáka v učebním oboru, jsou 

však nutným předpokladem pro jeho lepší uplatnění na trhu práce. Ve výuce se proto klade 

důraz na osvojování praktických dovedností, které žák ve svém profesním a osobním životě 

uplatní. Vhodné je proto předkládat k řešení problémy z reálného života, např. postup při 

zřizování živnosti, propočet spotřeby materiálu, vypracování žádosti o místo atd. Součástí 
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výuky je vyhledávání informací na internetu, práce s tiskem, zpracování samostatných prací 

(referátů) či týmová práce na projektech.  

  

Zařazení vyučovacího předmětu se předpokládá do jednoho ročníku – 2 hodiny týdně, tj. 64 

hodin za studium.  

  

  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Učitel při hodnocení žáků postupuje dle standardního školního klasifikačního řádu s ohledem 

na zvláštní požadavky integrovaných žáků. Vhodnými metodami je slovní hodnocení, 

známkování, sebehodnocení, soutěže a veřejná prezentace. V hodnocení žáků je vhodné 

zohlednit i výsledky z projektové činnosti.  

  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Cílem vzdělávání v ekonomice je dosažení takové úrovně klíčových kompetencí, které umožní 

využít matematické aplikace v praktické rovině a řešení problémů, které se v praxi běžně 

objevují. V rámci průřezových témat si žáci rozvíjí logické a konstruktivní myšlení, učí se 

prezentovat sami sebe, uvědomit si své možnosti, schopnosti a dovednosti tak, aby co nejlépe 

obstáli na trhu práce, v praxi i v osobním životě.  

  

  

  

2. ROZPIS UČIVA  
  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Základní ekonomické pojmy  

- správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy;  

- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku.  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

- Potřeby, statky, služby, spotřeba, životní 

úroveň  

- Výroba, výrobní faktory, hospodářský 

proces  

- Trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, 

zboží, cena  

  Doporučený počet hodin:  15  

  

 

Žák:  2. Zaměstnanci (pracovně právní vztahy)  
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- vyhledává informace o nabídkách 

zaměstnání a vzdělávání, kontaktuje 

případné zaměstnavatele a úřad práce;   

- připraví odpověď na nabídku zaměstnání;  

- uplatní znalosti o náležitostech pracovní 

smlouvy například při jednání se 

zaměstnavatelem o právech a povinnostech 

zaměstnanců;  

- orientuje se v požadavcích zaměstnavatele 

při získávání a výběru pracovníků;  

- popíše hierarchii zaměstnanců v organizaci, 

jejich práva a povinnosti;  

- zná specifika pracovního poměru a obsahu  

- Zaměstnání, hledání zaměstnání, služby 

úřadu práce  

- Nezaměstnanost, podpora v 

nezaměstnanosti a rekvalifikace  

- Vznik, změna a ukončení pracovního 

poměru, povinnosti a práva zaměstnance  a 

zaměstnavatele  

- Povinnosti a práva zaměstnanců ve vazbě 

na pracovní smlouvu a pracovní dobu  

- Organizace práce na pracovišti  

- Druhy škod a možnosti předcházení 

škodám, odpovědnost zaměstnance a 

odpovědnost zaměstnavatele  

 

pracovní smlouvy;  

- odlišuje jednotlivé druhy způsobených škod 

a jejich náhradu;  

- zná právní předpisy, které určují a definují 

odpovědnost za škodu;  

- orientuje se v náležitostech dohody a 

hmotné odpovědnosti, je schopen vyhledat 

potřebné informace;  

- na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná 

druhy odpovědnosti za škody ze strany 

zaměstnance a zaměstnavatele.  

Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

  

  Doporučený počet hodin:  13  

  

Žák:  3. Podnikání, podnikatel  
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- orientuje se v právních formách podnikání a 

dovede charakterizovat jejich základní 

znaky;  

- posoudí vhodné právní formy podnikání pro 

obor;  

- ví jak postupovat při zakládání a při 

ukončení živnosti;  

- orientuje se v náležitostech a přílohách 

žádosti o živnostenské oprávnění;  

- vyhledává potřebné informace, zná základní 

povinnosti podnikatele vůči státu. 

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

- Podnikání, právní formy, podnikatel  

- Podnikání podle živnostenského zákona  

- Obchodní společnosti, typy  

  

  Doporučený počet hodin:  13  

  

Žák:  4. Podnik, majetek podniku a hospodaření      

podniku  

- rozlišuje jednotlivé druhy majetku;  

- posoudí důsledky hospodaření s majetkem 

pro ekonomickou politiku;  

- orientuje se v účetní evidenci majetku;  

- rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů;  

- řeší jednoduché výpočty výsledku 

hospodaření;   

- řeší jednoduché kalkulace ceny.  

  

- Struktura majetku, dlouhodobý majetek, 

oběžný majetek  

- Struktura zdrojů majetku, vlastní a cizí 

zdroje  

- Náklady, výnosy, výsledek hospodaření 

podniku  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

  

  Doporučený počet hodin:  13  

  

Žák:  5. Peníze, mzdy, daně, pojistné  

- orientuje se v platebním styku  

- vyplňuje doklady související s pohybem 

peněz;  

- řeší jednoduché výpočty mezd;  

- vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním 

hospodářství;  

- zná význam daní, orientuje se v daňové 

soustavě;  

- řeší jednoduché příklady výpočtu daně z 

přidané hodnoty a z daně z příjmu;  

- zná význam pojištění, orientuje se v 

produktech pojišťovacího trhu;  

-  vypočte sociální a zdravotní pojištění.  

- Peníze, hotovostní a bezhotovostní styk  

- Mzda časová a úkolová  

- Státní rozpočet  

- Daňová soustava, pojišťovací soustava  

- Sociální a mzdové pojištění  
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- Průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

- orientuje se v platebním styku  

- vyplňuje doklady související s pohybem 

peněz;  

- řeší jednoduché výpočty mezd;  

- vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním 

hospodářství;  

- zná význam daní, orientuje se v daňové 

soustavě;  

- řeší jednoduché příklady výpočtu daně z 

přidané hodnoty a z daně z příjmu;  

- zná význam pojištění, orientuje se v 

produktech pojišťovacího trhu; -  vypočte 

sociální a zdravotní pojištění.  

- Průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

- Peníze, hotovostní a bezhotovostní styk  

- Mzda časová a úkolová  

- Státní rozpočet  

- Daňová soustava, pojišťovací soustava  

- Sociální a mzdové pojištění  

  Doporučený počet hodin:  6  

  

Žák:  6. Daňová evidenční povinnost  

- vyhotoví daňový doklad;  

- umí vést daňovou evidenci pro plátce  i 

neplátce DPH;  

- vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k 

dani z přidané hodnoty.  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

- Zásady a vedení daňové evidence  

- Daňová evidence  

- Ocenění majetku a závazků v daňové 

evidenci  

- Minimální základ daně  

- Daňová přiznání fyzických osob  

  Doporučený počet hodin:  4  
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Učební osnova vyučovacího předmětu  

ODBORNÉ  KRESLENÍ  

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu  
  

Vyučovací předmět odborné kreslení je součástí odborné přípravy žáků. Rozvíjí komplexně 

výtvarné vnímání, představivost, fantazii a výtvarnou paměť. Cílem předmětu je naučit žáky 

ovládat výtvarné vyjadřovací techniky, formovat jejich estetické cítění a myšlení, vést je k 

pochopení uměleckořemeslné tvorby a na základě vlastního zachycení viděné skutečnosti i 

výtvarné představivosti dospět k vyjádření především v kresbě, barevné kresbě a modelování. 

Snahou je naučit žáky navrhnout a posléze i vytvořit nové a netradiční vzory šperku a bižuterie 

a umět tyto dovednosti realizovat i v praxi.  

  

  

Charakteristika učiva  
  

Učivo zahrnuje výtvarnou průpravu pro specifickou praktickou činnost, rozvíjí estetický cit  i 

výtvarnou zkušenost, poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro názorné 

vyjadřování. Obsah předmětu je zaměřen především na kresbu a modelování, tj. kresebné, 

barevné, plastické studie skutečnosti – živé i neživé, fantazijní představy, ornamenty, písmo 

apod. Žákům je dán prostor pro vlastní návrhovou činnost  

  

  

Pojetí výuky  
  

Při výuce je kladen důraz na praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik a získání 

výtvarné zkušenosti. Vyučující upevňuje vědomosti a dovednosti žáků soustavným 

procvičováním. Organizace vyučování je dána převahou učiva odborně praktického charakteru 

a je důležité, aby vyučovací proces probíhal při zachování nejdůležitějších pedagogických 

zásad – názornosti, přiměřenosti a trvalosti. Při výuce využívá vyučující názorné pomůcky, 

fotografie, modely, reprodukce obrazů apod. Doporučuje se výuka ve dvou i vícehodinových 

celcích. Pro optimalizaci výuky je vhodné třídu dělit na skupiny. Vyučování je vhodné doplnit 

společnými exkurzemi, návštěvami muzeí a galerií.  
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Předmět je zařazen do všech tří ročníků s těmito hodinovými dotacemi: 1., 2. a 3. ročník po 64 

hodinách, tj. 192 hodin celkem za studium.  

  

  

  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Hodnocení žáků je uplatňováno dle klasifikačního řádu s ohledem na individuální požadavky 

integrovaných žáků. Vhodnými klasifikačními metodami jsou znám-kování, kombinované se 

slovním hodnocením. Preferovaná je diskuze nad pracovními výsledky žáků.  

  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Cílem vzdělávání v odborném kreslení je dosažení takové úrovně klíčových kompetencí, které 

poskytnou žákům kreslířské a malířské dovednosti potřebné pro výtvarné vyjadřování a 

rozvíjejí u žáků výtvarný a estetický cit pro potřeby oboru. Vytváří u žáků schopnost 

koncentrace na určitý problém a jeho komplexní řešení. Vychovává žáky k přesnosti, 

pečlivosti, samostatnosti, důslednosti a k dobré organizaci práce.  

  

  

2. ROZPIS UČIVA  
  

1. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1.   Lineární kresba  

- pracuje s linií, tvarem, plochou, 

prostorem;  

- zobrazí pohyb pomocí čar,barev, tvaru;  

- objasní základní terminologii;  

- umí vyjádřit kontrast, protiklad , 

rovnováhu, asymetrii;   

- aplikuje principy a zákonitosti 

ornamentu;  

- používá základní kresebné prostředky.  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

- Základní cviky na uvolnění ruky – 

přímka, křivka   

- Rytmus, pohyb   

- Kontrast – protiklady   

- Rovnováha – asymetrie  

- Základní principy ornamentu  

  

  Doporučený počet hodin:  8  

  

Žák:  2.   Stínování  
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- vytvoří různé druhy stínování tužkou, 

perem, uhlem, křídou;  

- zhotoví stínováním plastický objem 

základních geometrických těles a  

měkkého modelu;  

- vystínuje jednoduché dekorativní tvary a 

aplikuje je na bižuterní výrobky.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Zásady a druhy stínování  

- Stínování objemu - základní geometrická 

tělesa - koule, válec, hranol, měkký 

model – stuha, drapérie …  

- Stínovaná kresba v jednoduchých 

dekorativních tvarech  

  Doporučený počet hodin:  8  

  

  

  

 

Žák:  3.   Perspektivní kresba  

- aplikuje poznatky o perspektivě a 

osvětlení na zobrazení skupin předmětů  

- nakreslí  jednotlivé tvary do prostoru;  

- využije perspektivu v další své tvorbě  a 

později ji aplikuje na šperkařské a 

bižuterní nákresy;  

- zobrazí perspektivně interiér i exteriér; - 

 zná světelnou perspektivu.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Zásady perspektivního zobrazování, 

proporční vztahy, úběžníky  

- Perspektivní zobrazování hranatých těles v 

průčelí a nárožní poloze  

- Perspektivní zobrazování rotačních těles -  

jednotlivě i ve skupinách  

- Zátiší – interiér ( židle, stůl… ), exteriér    

( architektura … )  

- Aplikace poznatků pro bižuterní účely   

  Doporučený počet hodin:  8  

  

Žák:  4.   Zobrazování přírodnin podle názoru  

- zobrazí náčrt  přírodního detailu i celku, 

linie proměnlivého směru, délky, síly;  

- nakreslí přírodniny jednotlivě i v 

prostorové kompozici;  

- vytvoří světelné jevy na modelu – tím 

vyjádří prostorovost;  

- kresbou rozvíjí zrakové vnímání tvarů a 

barev.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Kresba přírodnin – listy, větve, ovoce, 

zelenina, plody, květiny, zvířata – 

jednotlivě i ve skupinách  

- Vyjadřování světelných jevů na modelu – 

světlo, polostín, vlastní a vržený stín…   

  

  Doporučený počet hodin:  8  
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Žák:  5.   Aplikovaná kresba  

- stylizuje předchozí motivy;   

- využívá této stylizace pro svůj obor,  

navrhuje výlisky, filigrán, rytiny ve formě 

přírodnin.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

 -  Stylizace předcházejících motivů  

  

  Doporučený počet hodin:  8  

  

Žák:  6.   Písmo a jeho užití  

- zná základy písma hůlkového, antikvy;  

- uplatňuje základní dovednosti psaní, 

kreslení, konstruování písma;  

- umístí písmo do plochy;  

- vytvoří vlastní iniciálu, grafickou značku.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Vývoj písma  

- Základní druhy písma  

- Konstruované a kreslené písmo   

- Užití písma v ploše  

- Iniciála  

  

  

  Doporučený počet hodin:  8  

  

Žák:  7.   Ornament, dekor  

- objasní princip ornamentu;  

- umí zakomponovat ornamentální prvky;  

-  Základní principy ornamentální kresby, 

stylizace, kompozice, ladění barev  

- nakreslí motiv v ploše;  

- vytvoří stylizaci rostlinných motivů pro 

ornament;  

- člení prostor geometricky z hlediska 

symetrie, asymetrie;  

- zná význam barev pro symboliku 

ornamentu.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Geometrický ornament  

- Rostlinný ornament  

  

  Doporučený počet hodin:  8  

  

Žák:  8.   Kresba jednoduchých bižuterních       

výrobků  

- nakreslí podle předlohy jednoduché typy 

bižuterních výrobků;  

- aplikuje předem získané poznatky při 

kresbě;  

- kreslí perspektivně, v prostoru, stínuje, 

stylizuje.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

-  Brože, prsteny, náušnice, náramky …   

  

  Doporučený počet hodin:  8  
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2. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1.   Barva a její funkce  

- orientuje se v základní terminologii;  

- zná a vytvoří barevný kruh;  

- používá barvy, míchá je, ředí;  

- zná psychologické účinky barev;  

- používá barvy v kontrastu, vyjadřuje 

světelné jevy na modelu ( světlo, polostín, 

stín, reflex ).  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Barvy základní, komplementární, valéry, 

míchání, ředění, rozmývání, lavírování, 

barevné kontrasty, barevný kruh, barvy 

teplé, studené  

- Jednoduché zátiší s předmětnými motivy  

- Abstraktní malba - vyjádření nálad, 

pocitů, hudby  

  

  Doporučený počet hodin:  10  

  

Žák:  2.   Malba podle přímého názoru  

- nakreslí podle předloh šperky;  

- vystihne charakter šperků, použitou 

technologii, barevnou kombinaci;  

- aplikuje získané znalosti pro tvorbu 

vlastních návrhů.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

-  Historické šperky – kombinace kresby, 

malby   

  

  Doporučený počet hodin:  12  

  

Žák:  3.   Stylizace a ornament  

- objasní princip ornamentu;  

- umí zakomponovat ornamentální prvky;  

- nakreslí motiv v ploše, dokáže využít 

kontrast, rytmus;  

- využívá stylizace rostlinných a 

figurálních motivů pro ornament;  

- aplikuje základní znalosti orientace v 

heraldice.  

- Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Rytmus, kontrast, řazení v ploše  

- Ornamentální dekor, geometrický 

ornament, rostlinný a figurální motiv, 

heraldika - barevná kresba a malba  

  

  Doporučený počet hodin:  8  

  

Žák:  4.   Aplikovaná kresba  a malba  
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- nakreslí podle předlohy i vymyslí 

jednotlivé typy bižuterních výrobků;  

- aplikuje předem získané poznatky při 

kresbě do malby;  

- kreslí a maluje perspektivně, v prostoru, 

stínuje, stylizuje.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Jednoduché i složitější druhy šperku – 

závěs, brož, náušnice, prsten … - 

kombinovaná technika – malba - kresba   

- Studie výrobků lidové tvorby  

  

  Doporučený počet hodin:  14   

  

Žák:  5.   Základy modelování a reliéfu  

- používá odbornou terminologii;  

- zhotoví základní desku;  

- zvládá kompozičně jednoduché 

modelování reliéfu;  

- vytváří trojrozměrné studie;  

- zná principy odlévání a zpracování sádry; 

-  zhotoví formu a vlastní odlitek; - 

 plasticky navrhne vlastní výrobek.  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

- Nanášení základní desky, nanášení 

reliéfů, špachtle, plastelína, keramická 

hlína  

- Reliéfní studie – geometrický ornament  

- Modelování jednoduchých přírodních 

motivů  v plastickém reliéfu podle 

skutečnosti   

- Stylizace rostlinných motivů v plochém a 

plastickém reliéfu  

- Modelování jednoduchých geometrických 

těles  

- Odlévání reliéfů, příprava sádry a 

odlévání  

- Modelování slohového nebo současného 

výrobku  

  Doporučený počet hodin:  20  

  

   
  
  
  

3. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1.   Kresba figury a jejích detailů  

- používá a zná zákonitosti proporcí lidské 

figury;  

- vytvoří postavy v kontrapostu, v klidu i 

pohybu, v kresbě i malbě;  

- nakreslí jednoduché figurální kompozice; 

-  využívá základní znalosti stylizace; - 

 aplikuje figurální motivy ve svém 

oboru.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Kánon, proporce, celkové rozvržení - 

 Studie figury v klidu, v pohybu  

- Stylizace lidské figury, figurální 

kompozice  
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  Doporučený počet hodin:  17  

  

Žák:  2.   Návrhové kreslení  

- navrhne i nakreslí jednotlivé typy 

bižuterních výrobků;  

- aplikuje předem získané poznatky v 

kresbě a  malbě;  

- používá různých kreslířských i 

malířských technik;  

- akceptuje současné umělecko-řemeslné 

trendy;  

- vytvoří adjustaci.  

Průřezové téma:  

Informační a komunikační technologie  

- Složité druhy šperků – využití 

realistických studií pro stylizaci  

- Výtvarné zpracování v samostatném 

návrhovém kreslení  

- Kombinované techniky – tužka, akvarel, 

kvaš, tempera, pastel  

- Témata – šperky, brože, prsteny, 

náušnice, náramky, jednoduché plastiky, 

objekty  

  

  Doporučený počet hodin:  31  

  

Žák:  3.   Souborná práce     

- samostatně navrhne a výtvarně zpracuje 

zadaný výrobek  

-  Souprava šperků dle vlastního návrhu 

libovolnou technikou   

 Doporučený počet hodin:  16 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  96  

 

Učební osnova vyučovacího předmětu  

MATERIÁLY  

 

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

 

Cíl předmětu  
  

Cílem předmětu je seznámit žáky s výrobou a využitím základních a pomocných materiálů 

užívaných v oboru skleněné bižuterie a v oboru zlatník a klenotník i při výrobě kovové 

bižuterie.  

  

Žáci se naučí volit materiál pro konkrétní výrobek, manipulovat s materiály i s ohledem na 

životní prostředí a ochranu zdraví při práci.  

  

  

Charakteristika učiva  
  

Učivo navazuje na znalosti žáků z chemie a směřuje k tomu, aby žáci:  

- uměli využívat poznatky z teorie v praxi,  

- znali všechny základní materiály užívané v oboru a jejich vlastnosti,  

- znali a uměl využít pomocné látky,  

- rozeznali základní drahé kameny a znali jejich vlastnosti,  

- uměli navrhnout konečnou povrchovou úpravu a zdobící techniky,  

- znali puncovní zákon,  

- znali suroviny pro výrobu skla, technologii výroby skla a způsoby zpracování,  

- dbali na hygienu a bezpečnost práce.  

  

Poznámka:  

Žáci se v rámci předmětu seznámí i s materiály využívanými v oboru zlatník a klenotník, což 

jim umožní orientovat se i v dalším příbuzném oboru, který je v našem regionu rozšířený. Je 

tak posílena jejich uplatnitelnost na trhu práce.  
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Pojetí výuky  
  

Při výuce jsou respektovány pedagogické zásady. Důraz je kladen na využití předchozích 

vědomostí získaných v ostatních podpůrných předmětech (např. chemie, fyzika). S ohledem na 

potřebu znalostí materiálů i v dalších odborných předmětech, zejména odborném výcviku, je 

kladen důraz na upevňování znalostí (tj. zařazování častého opakování do výuky). Při 

vyučování se používá mimo základních vyučovacích metod jako je výklad, dialog, řízený 

rozhovor a samostatná nebo skupinová práce, získávání poznatků i z dalších zdrojů, zejména z 

internetu, odborných časopisů, výstav aj.  

  

Vyučovací předmět materiály je zařazen do všech tří ročníků, a to v hodinové dotaci: 1. ročník 

64, 2. ročník 48, 3. ročník 16 hodin týdně, tj. celkem 128 hodin.   

  

  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Při hodnocení výsledků žáků vyučující zohledňuje zejména úroveň jejich připravenosti. 

Hodnocení žáka vychází z klasifikačního řádu s ohledem na individuální požadavky 

integrovaných žáků. Vhodnými klasifikačními metodami jsou známkování, testy a hledání 

možností ohodnocení pro individuální projevy žáků. Do hodnocení se promítne i případná 

projektová činnost žáků. Hodnocení jsou formulována tak, aby podporovala vývoj žáků a 

vyvolávala jejich aktivitu, přihlíží se k individuálním schopnostem žáků.  

  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Do obsahu učiva jsou adekvátně zapracovány požadavky průřezových témat. Z hlediska 

klíčových kompetencí zaměří vyučující pozornost zejména na to, aby absolventi měli základní 

vědomosti potřebné k zařazení do pracovního procesu a aby byli schopni využívat informační 

techniku k rozšíření znalostí a získání nových informací.  
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2. RÁMCOVÝ ROZPIS UČIVA  
  

1. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Obecné kovy a jejich vlastnosti  

- rozdělí technické materiály do skupin;  

- charakterizuje základní vlastnosti kovů;  

- popíše výrobu oceli, její zpracování a 

využití v oboru;  

- charakterizuje těžké i lehké kovy a jejich 

slitiny využívané v oboru zlatník a v 

oboru kovová bižuterie.  

Průřezová témata:  

Člověk a životní prostředí  

Informační a komunikační technologie  

- Druhy technických materiálů  

- Vlastnosti kovů  

- Technické slitiny železa  

- Neželezné kovy a jejich slitiny  

- Neželezné kovy a jejich slitiny  

- Kovové materiály využívané při výrobě 

bižuterie  

  Doporučený počet hodin:  28  

  

Žák:  2. Drahé kovy a jejich slitiny  

-  charakterizuje všechny druhy drahých 

kovů využívaných ve šperkařství, jejich 

základní vlastnosti, naleziště a způsoby 

získávání;  

- Zlato  

- Stříbro 

- Platina  

- Platinové kovy  

- vysvětlí využití drahých kovů i v dalších 

oborech;  

- popíše technologii výroby slitin včetně 

pomocných látek a pomůcek potřebných  

pro jejich výrobu;  

- popíše postup při tavení a odlévání 

včetně dalšího zpracování slitin;  

- charakterizuje druhy pájek a vysvětlí 

jejich vlastnosti;  

- popíše všechny zkoušky drahých kovů 

prováděné puncovním úřadem.  

Průřezová témata:  

Člověk a životní prostředí  

Informační a komunikační technologie  

- Slitiny drahých kovů  

- Zkoušení slitin drahých kovů  

  Doporučený počet hodin:  24  

  

 

 

 

 

 

 

 



  99  

Žák:  3. Pomocné látky  

- třídí pomocné látky podle výrobního 

použití;  

- vysvětlí vlastnosti a použití pomocných 

látek používaných při zhotovování a 

dokončování výrobků.  

Průřezová témata:  

Člověk a životní prostředí  

Informační a komunikační technologie  

- Brousící a leštící prostředky  

- Prací a odmašťovací prostředky  

- Pájecí a tavící prostředky  

- Kyseliny a zásady  

- Tmely a lepidla  

- Další pomocné látky užívané v bižuterii  

  Doporučený počet hodin:  12  

  

    

2. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Koroze a ochrana proti korozi, 

povrchové úpravy  

- vysvětlí korozi a její nebezpečí, důsledky 

ve vztahu k výrobkům;  

- popíše způsoby ochrany proti korozi;  

- vysvětlí a zhodnotí způsoby povrchových 

úprav bižuterních výrobků;  

- objasní princip galvanického pokovování;  

- popíše účel, druhy a techniku různých 

způsobů povrchových úprav ve zlatnictví.  

Průřezová témata:  

Člověk a životní prostředí  

Informační a komunikační technologie  

Člověk a svět práce  

- Druhy koroze  

- Ochranné prostředky proti korozi  

- Ochranné a dekorativní povlaky 

bižuterních výrobků  

- Povrchové úpravy ve zlatnictví  

  

  Doporučený počet hodin:  20  

  

Žák:  2. Drahé kameny  

- popíše vznik a vlastnosti drahých 

kamenů;  

- rozlišuje základní drahé kameny a jejich 

vlastnosti;  

- orientuje se v přírodních materiálech 

užívaných ve šperkařství a bižuterii;  

- vysvětlí možnosti náhrady syntetickými 

materiály;  

- zná způsoby ochrany kamenů při výrobě a 

opravách šperků.  

Průřezová témata:  

Člověk a životní prostředí  

Informační a komunikační technologie  

Člověk a svět práce 

- Vznik a vlastnosti  

- Druhy a popis drahých kamenů  

- Zdobící materiály živočišného a 

rostlinného původu  

- Výroba syntetických drahých kamenů  

- Ochrana kamenů před žárem a kyselinami  
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 Doporučený počet hodin:  28 

  

  

3. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Další materiály a suroviny využívané v 

bižuterii  

- zná různé druhy materiálů a jejich 

vlastnosti využívané v bižuterní výrobě;  

- orientuje se v nethetických surovinách a 

zdrojích využívaných v oboru.  

Průřezová témata:  

Člověk a životní prostředí  

Informační a komunikační technologie  

- Nekovové materiály  

- Energetické suroviny a zdroje  

- Kontrola kvality surovin, základních a 

pomocných materiálů  

  Doporučený počet hodin: 6  

  

Žák:  2. Sklo  

- definuje sklo, vysvětlí jeho výrobu, zná 

druhy a vlastnosti skla;  

- orientuje se v postupech při výrobě 

skleněné bižuterie.  

Průřezová témata:  

Člověk a životní prostředí  

Informační a komunikační technologie  

- Základní suroviny pro výrobu skla  

- Sklářské pece  

- Způsoby zpracování skla  

- Skleněná bižuterie  

  Doporučený počet hodin:  10  
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Učební osnova vyučovacího předmětu  

TECHNOLOGIE  

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu  
  

Cílem předmětu je připravit žáky pro praktické činnosti, tj. vybavit je na patřičné úrovni 

technologickými znalostmi a dovednostmi. Žáci jsou seznámeni s technikami a pracovními 

postupy zhotovování bižuterních, šperkařských a zlatnických výrobků ručně, pomocí strojního 

zařízení i nejmodernějšími technologiemi. Naučí se pracovat s technologickou dokumentací a 

porozumí funkci pracovního nářadí, nástrojů a zařízení, jejich údržbě.  

  

  

Charakteristika učiva  
  

Učivo má převážně teoretický charakter a je úzce spjato s odborným výcvikem. Navazuje na 

ostatní předměty, zejména chemii, fyziku a materiály a směřuje k tomu, aby žáci:  

- pochopili základy technologie,  

- uměli používat technologické postupy v praxi,  

- kontrolovali kvalitu provedení práce,  

- dodržovali zásady BOZP a ekologie.  

  

Poznámka:  

Žáci se v rámci předmětu seznámí i s technologiemi využívanými v oboru zlatník a klenotník, 

což jim umožní orientovat se i v dalším příbuzném oboru, který je v našem regionu rozšířený. 

Je tak posílena jejich uplatnitelnost na trhu práce.  

  

  

 

Pojetí výuky  
  

Při vyučovacím procesu jsou respektovány pedagogické zásady, především zásady názornosti, 

přiměřenosti a trvalosti. Vyučující využívá názorné pomůcky dle probíraného učiva. Ke 

zvýšení názornosti a přiblížení k praxi přispívají i exkurze.  
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Při vyučování se používají vyučovací metody výkladu, dialogu, řízeného rozhovoru, 

skupinové práce, samostatné práce.  

  

Důraz je kladen na pochopení základních technologií a jejich využití v praxi a na schopnost 

využití poznatků z odborného výcviku při zdůvodňování technologických postupů. Předmět 

využívá i poznatky z dalších odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Vyučující vede 

žáky k získání pozitivního vztahu k oboru, k zájmu o uplatnění ve zvoleném oboru, popřípadě 

k dalšímu vzdělávání.  

  

Učivo je zařazeno do 1. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně, tj. 64 hodin celkem za dobu studia. 

Na předmět technologie navazuje ve 2. a 3. ročníku předmět kovová bižuterie.  

  

  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Při hodnocení výsledků žáků vyučující zohledňuje zejména úroveň připravenosti. Hodnocení 

žáka vychází z klasifikačního řádu s ohledem na individuální požadavky integrovaných žáků. 

Vhodnými klasifikačními metodami jsou známkování, testy, hodnocení práce žáka v hodině, 

jeho připravenost na vyučování a hledání možností pro ohodnocení individuálních projevů 

žáků. Hodnocení jsou formulována tak, aby podporovala vývoj žáků a vyvolávala jejich 

aktivitu, přihlíží se k individuálním schopnostem žáků.  

  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Do obsahu učiva jsou adekvátně zapracovány požadavky průřezových témat. Z hlediska 

klíčových kompetencí zaměří vyučující pozornost zejména na kompetence řešit samostatně 

dané úkoly, tj. volit pracovní postupy, zvolit potřebné nástroje a pomůcky, využívat zdrojů 

informací a pracovat s informacemi.   
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2. ROZPIS UČIVA  
  

1. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Základní technologie ruční výroby  

- umí podle předloh, výkresů či vlastních 

návrhů narýsovat díly výrobků;  

- zná druhy měřidel a jejich využití;  

- popíše nářadí a pomůcky pro ruční 

zpracování kovů, ví jak s ním zacházet,  

aby nedošlo k poškození zdraví;  

- volí potřebné nářadí, pomůcky a stroje 

pro daný způsob opracování;  

- popíše základní způsoby tváření za 

studena, nářadí, nástroje a stroje  

používané pro tváření;  

- ovládá technologii stříhání, vysvětlí účel 

a podstatu, popíše druhy nůžek;  

- objasní vyrovnávání plechu a drátu za 

studena a za tepla;  

- vysvětlí technologii řezání, popíše 

lupenkovou pilku;  

- vyjmenuje druhy vrtáků a vrtaček,  

Měření a rýsování  

- Měření a rýsování  

- Stříhání  

- Řezání  

- Vyrovnávání  

- Vrtání  

- Pilování  

- Smirkování  

- Tváření  

- Žíhání  

- Pájení  

- Moření  

vysvětlí techniku vrtání a ostření vrtáků;  

- zvolí druh pilníku k příslušné úpravě, 

uvede důvody předčasného opotřebení;  

- uvede způsoby práce a účel smirkování, 

smirkovaní prostředky;  

- popíše podstatu válcování, tažení a žíhání 

materiálu, ruční a strojní způsoby;  

- vysvětlí způsoby stáčení a ohýbání drátů, 

použití kleští, natáčení pomocí vřetének;  

- umí vysvětlit podstatu pájení a postupy 

pájení drahých kovů, spojování platiny;  

- uvede odlišnosti mezi pájením a 

svařováním a zásady správného pájení a 

svařování;  

- vysvětlí podstatu a účel moření, 

vyjmenuje mořicí lázně.  

Průřezová témata:  

Informační a komunikační technologie  

Člověk a svět práce  

Člověk a životní prostředí  
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  Doporučený počet hodin:  34  

  

Žák:  2. Zvláštní techniky používané ve výrobě  

- objasní základy strojní výroby dílů 

lisováním pro šperky a bižuterii;  

- orientuje se ve strojních lisech a popíše 

nástroje užívané pro lisovací techniku;  

- zdůvodní bezpečné pracovní postupy;  

- objasní podstatu odlévání do forem;  

- popíše různé způsoby lití kovů a zásady  

lití;  

- zná různé druhy forem a vysvětlí postupy 

výroby forem;  

- objasní základní technologické postupy 

lití šperků a bižuterie;  

- uvede způsoby tavení materiálu, 

prostředky k tavení;  

- popíše techniku odlévání do ocelové, 

sádrové, pískové a pryžové formy;  

- vysvětlí odstředivé lití;  

- zvolí způsob opracování odlitků.  

Průřezová témata:  

Informační a komunikační technologie  

Člověk a životní prostředí  

- Lisovací technika, lisy a nástroje pro 

lisování  

- Tavení a odlévání kovů, technologické 

postupy lité bižuterie  

- Tavení a odlévání drahých kovů, výroba 

šperků litím, opracování odlitků  

  

  Doporučený počet hodin:  30 
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Učební osnova vyučovacího předmětu  

KOVOVÁ  BIŽUTERIE  

školního vzdělávacího programu  
  

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu  
  

Cílem předmětu je připravit žáky pro praktické činnosti, tj. vybavit je na patřičné úrovni 

technologickými znalostmi a dovednostmi. Žáci jsou seznámeni s technikami a pracovními 

postupy zhotovování bižuterních, šperkařských a zlatnických výrobků ručně, pomocí strojního 

zařízení i nejmodernějšími technologiemi. Naučí se pracovat s technologickou dokumentací a 

porozumí funkci pracovního nářadí, nástrojů a zařízení, jejich údržbě. Seznámí se podrobně s 

výrobou kovové bižuterie a se základy výroby skleněné bižuterie.  

  

  

Charakteristika učiva  
  

Učivo má převážně teoretický charakter a je úzce spjato s odborným výcvikem. Navazuje na 

ostatní předměty, zejména chemii, fyziku, materiály a technologii a směřuje k tomu, aby žáci:  

- pochopili základy technologie,  

- uměli používat technologické postupy v praxi,  

- kontrolovali kvalitu provedení práce,  

- orientovali se v celé bižuterní výrobě,  

- dodržovali zásady BOZP a ekologie.  

  

Poznámka:  

Žáci se v rámci předmětu seznámí i s technologiemi využívanými v oboru kovová bižuterie, 

což jim umožní orientovat se i v dalším příbuzném oboru, který je v našem regionu rozšířený. 

Je tak posílena jejich uplatnitelnost na trhu práce.  
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Pojetí výuky  
  

Při vyučovacím procesu jsou respektovány pedagogické zásady, především zásady názornosti, 

přiměřenosti a trvalosti. Vyučující využívá názorné pomůcky dle probíraného učiva. Ke 

zvýšení názornosti a přiblížení k praxi přispívají i exkurze.  

  

Při vyučování se používají vyučovací metody výkladu, dialogu, řízeného rozhovoru, 

skupinové práce, samostatné práce.  

  

  

Důraz je kladen na pochopení základních technologií a jejich využití v praxi a na schopnost 

využití poznatků z odborného výcviku při zdůvodňování technologických postupů. Předmět 

využívá i poznatky z dalších odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Vyučující vede 

žáky k získání pozitivního vztahu k oboru, k zájmu o uplatnění ve zvoleném oboru, popřípadě 

k dalšímu vzdělávání.  

  

Učivo navazuje na předmět technologie a je rozčleněno do dvou ročníků. Ve 2. ročníku se 

vyučuje v rozsahu 3 hodiny týdně a ve 3. ročníku 2 hodiny týdně, tj. celkem 160 hodin za 

studium.  

  

  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Při hodnocení výsledků žáků vyučující zohledňuje zejména úroveň připravenosti. Hodnocení 

žáka vychází z klasifikačního řádu s ohledem na individuální požadavky integrovaných žáků. 

Vhodnými klasifikačními metodami jsou známkování, testy, hodnocení práce žáka v hodině, 

jeho připravenost na vyučování a hledání možností pro ohodnocení individuálních projevů 

žáků. Do hodnocení se promítne i případná projektová činnost žáků. Hodnocení jsou 

formulována tak, aby podporovala vývoj žáků a vyvolávala jejich aktivitu, přihlíží se k 

individuálním schopnostem žáků.  

  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Do obsahu učiva jsou adekvátně zapracovány požadavky průřezových témat. Z hlediska 

klíčových kompetencí zaměří vyučující pozornost zejména na kompetence řešit samostatně 

dané úkoly, tj. volit pracovní postupy pro navržené výrobky, využívat zdrojů informací a 

pracovat s informacemi.   
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2. ROZPIS UČIVA  
  

2. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Technická dokumentace  

- kreslí a čte technické výkresy;  

- rozumí technickým údajům;  

- kreslí jednoduché strojní součásti a spoje;  

- pracuje s výrobní dokumentací;  

- rozumí základním technickým podkladům 

pro výrobu.  

Průřezová témata:  

Informační a komunikační technologie  

Člověk a svět práce  

- Nauka o technických výkresech  

- Strojnické kreslení  

- Výrobní dokumentace  

  

  Doporučený počet hodin:  12  

  

  

 

Žák:  2. Zkoušky kovových materiálů  

- zná různé druhy zkoušek využívaných 

pro posouzení materiálů;  

- popíše zkoušky tvrdosti, pevnosti a 

základní nedestruktivní zkoušky.  

Průřezová témata:  

Informační a komunikační technologie  

Člověk a svět práce  

- Rozdělení zkoušek  

- Popis a využití  

  Doporučený počet hodin:  6  

  

Žák:  3. Kovová bižuterie  

- zná různé druhy kovové bižuterie a jejich 

základní znaky;  

- vysvětlí podstatu výroby polotovarů a 

zařízení pro jejich výrobu;  

- uvede rozdíl mezi měkkým a tvrdým 

pájením;  

- popíše postup výroby měkce a tvrdě 

pájené bižuterie a zdůvodní jejich  

povrchové úpravy;  

- zná různé druhy mechanik používaných  

v bižuterii a šperkařství a jejich postup 

výroby.  

  

 

 

- Rozdělení  

- Základní znaky  

- Stroje a zařízení využívané v oboru  

- Výroba polotovarů  

- Základní výrobní techniky při výrobě 

tombakové bižuterie  

- Povrchové úpravy tombakové bižuterie a 

dokončovací práce  

- Mechaniky  
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Průřezová témata:  

Informační a komunikační technologie  

Člověk a svět práce  

 

  Doporučený počet hodin:  60  

   

Žák:  4. Skleněná bižuterie  

- vysvětlí způsoby zpracování skla na 

skleněnou bižuterii;  

- popíše výrobu skla, navíjení skleněných 

perlí, výrobu skleněných figurek, foukání 

vánočních ozdob a výrobu rokajlu a 

kamenů.  

Průřezová témata:  

Informační a komunikační technologie  

Člověk a svět práce  

- Druhy  

- Polotovary  

- Postup výroby  

- Vánoční ozdoby  

- Ozdobné a dekorativní předměty  

  Doporučený počet hodin:  12  

  

Žák:  5. Další druhy bižuterie  

- zná různé druhy bižuterie a jejich základní 

znaky, ozdobné a dekorativní předměty z 

kovů a některé typy svítidel.  

Průřezová témata:  

Informační a komunikační technologie  

Člověk a svět práce  

-  Další druhy bižuterie, svítidla, ozdobné  a 

dekorativní předměty  

  Doporučený počet hodin:  6  
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3. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Zhotovení šperků  

- zná materiály pro výrobu šperků;  

- vysvětlí rozdíly výroby šperků a 

bižuterie;  

- popíše výrobu šperků, povrchové úpravy 

a dekorativní techniky;  

- zná základní techniky užívané při výrobě 

šperků.  

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

- Postup  

- Puncovní zákon  

- Dekorativní techniky  

- Výbrusy a zasazování kamenů  

- Opravy šperků  

  Doporučený počet hodin:   12  

  

Žák:  2. Kovová bižuterie  

- popíše pomůcky, zařízení a stroje pro 

výrobu jednotlivých typů bižuterie;  

- vysvětlí postup výroby forem pro litou 

bižuterii;  

- -  popíše postupy zasazování kamenů a 

potřebné pomůcky;  

- rozumí pojmům pravý a nepravý smalt;  

- zná způsoby upevňování skleněných 

doplňků, druhy montážních prací, 

způsoby balení, expedici a kontrolu;  

- popíše celý postup výroby jednotlivých 

druhů bižuterie včetně povrchové úpravy.  

Průřezová témata:  

Informační a komunikační technologie  

Člověk a svět práce  

- Litá bižuterie  

- Hliníková bižuterie  

- Smaltovaná bižuterie  

- Dokončovací práce  

  

  Doporučený počet hodin:  38  

  

Žák:  3. Skleněná bižuterie  

-  vysvětlí způsoby zpracování skla na 

skleněnou bižuterii.  

Průřezová témata:  

Informační a komunikační technologie  

Člověk a svět práce  

-  Postup výroby různých druhů skleněné 

bižuterie  

 Doporučený počet hodin:  14 
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Učební osnova vyučovacího předmětu 

DĚJINY  UMĚNÍ 

školního vzdělávacího programu 

 

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu  
  

Vyučovací předmět dějiny umění je součástí odborné přípravy žáků. Cílem předmětu je 

formovat estetické cítění a myšlení mladého člověka. Zde jsou vedeni k základní orientaci v 

dějinách umění a uměleckého řemesla, ke znalostem obecných zákonitostí estetiky. Naučí se 

lokalizovat zeměpisně a časově výtvarná fakta, získávat informace z hmotných pozůstatků 

minulosti a z děl výtvarného umění, odhalovat jejich vzájemnou souvislost a vztahy a tyto 

poznatky syntetizovat.  

  

  

Charakteristika učiva  
  

Učivo předmětu objasňuje základní souvislosti umění s vývojovými etapami všeobecných 

dějin lidstva. Vyučující dokonale vysvětlí žákům základní uměleckohistorické pojmy, události, 

souvislosti, rozebere nejdůležitější památky, naučí žáky srovnávat výtvarné jevy, události, 

procesy a pomocí charakteristických znaků určovat jejich shody a rozdíly. Učivo je úzce 

provázáno s předměty podílejícími se na profesní přípravě žáků (odborný výcvik, odborné 

kreslení).  

  

  

Pojetí výuky  
  

Základní organizační formou je vyučovací hodina vhodně doplňovaná návštěvami galerií 

muzeí, výstav i exkurzemi. Metodu slovního výkladu – při uplatnění důležitých didaktických 

zásad názornosti, přiměřenosti a trvalosti - vyučující kombinuje s využíváním audiovizuální 

techniky, především s promítáním diapozitivů, filmů, příp. videopořadů, využívá obrazových 

reprodukcí apod. Vyučující seznamuje žáky s literaturou a vede je k samostatnému studiu a 

chápání uměleckých děl. Žáci čerpají informace v knihovnách, na internetu, pracují s tiskem. 

Vhodné je zadávat referáty. Důraz je kladen na všeobecný přehled a základní orientaci v 

problematice dějin umění.  
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Předmět je zařazen do všech tří ročníků s těmito hodinovými dotacemi: 1. ročník 32 hodin,  2. 

a 3. ročník po 64 hodinách, tj. 160 hodin celkem za studium.  

  

  

  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Žáci jsou hodnoceni podle klasifikačního řádu s ohledem na požadavky integrovaných žáků. 

Vhodnými klasifikačními metodami jsou známkování, slovní hodnocení. Je třeba preferovat 

hodnocení individuálních projevů žáků. Pro zjištění výsledků vzdělávání se jako jednou z 

vhodných metod jeví metoda testů. Při hodnocení se také doporučuje zohlednit výsledky z 

projektové činnosti žáků, referátů, vlastní aktivity apod.  

  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Do učiva jsou adekvátně zapracovány požadavky průřezových témat. Z hlediska klíčových 

kompetencí přispívá předmět k rozvíjení schopnosti vyhledávat informace a dokázat je 

samostatně zpracovat a využít těchto poznatků ve vlastní tvorbě.   

  

  

2. ROZPIS UČIVA  
  

1. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1.   Úvod  

- vysvětlí spojitost života a umění;  

- popíše vývoj výtvarných slohů;  

- objasní základní terminologii;  

- dokáže správně zařadit konkrétní ukázky 

do jednotlivých druhů umění.  

Průřezová témata:   

Informační a komunikační technologie  

Občan v demokratické společnosti  

- Umění a jeho vztah k životu  

- Cíl umění, základní odborná 

terminologie, periodizace dějin umění  

- Druhy výtvarného umění – architektura, 

sochařství, malířství, užité umění, 

grafické techniky, design, lidová tvorba, 

jejich funkce, význam  

  Doporučený počet hodin:  3  

  

Žák:  2.   Pravěk a umění přírodních národů  

- vysvětlí inspirační zdroje;  

- rozumí vzniku umění a jeho vazbě k 

přírodě a životu člověka;  

- popíše časové období, místo vzniku;  

- dokáže rozlišit a správně určit jednotlivé 

památky.  

 

- Rozdělení pravěku, periodizace  

- Výtvarné umění v době mladého 

paleolitu, mezolitu, neolitu, době 

bronzové a železné  

- Nejvýznamnější umělecké památky v 

Evropě a českých zemích  

- Umění přírodních národů  
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Průřezová témata:   

Informační a komunikační technologie  

Člověk a životní prostředí  

  Doporučený počet hodin:  4  

  

Žák:  3.   Starověké umění Blízkého východu  

- charakterizuje historické, geografické a 

ideové podmínky vzniku jednotlivých 

kultur;  

- objasní rozdílné slohové znaky  

- Egyptské umění a řemesla – vývojová 

období a významná díla  

- Mezopotámie ( Sumerové, Babyloňané, 

Asyřané )  

 

architektury, sochařství, malířství a  

uměleckých řemesel; -    

pozná důležité památky.  

Průřezová témata:   

Informační a komunikační technologie  

Člověk a životní prostředí  

  

  Doporučený počet hodin:  4  

  

Žák:  4.   Starověké umění evropské oblasti   

- charakterizuje historické, geografické a 

ideové podmínky vzniku jednotlivých 

kultur;  

- vysvětlí rozdílné slohové znaky 

architektury, sochařství, malířství a  

uměleckých řemesel;  

- dokáže určit důležité památky.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Předřecké umění – egejská oblast –  

Kréta, Mykény  

- Řecké umění   

- Etruské umění  

- Římské umění   

- Křesťanská antika   

  

  Doporučený počet hodin:  12  

  

Žák:  5.   Středověké umění východní Evropy       

a Blízkého východu  

- charakterizuje historické, geografické a 

ideové podmínky;  

- vysvětlí a popíše slohové znaky  a 

důležité památky architektury, sochařství, 

malířství a uměleckých řemesel.  

 

 

 -  Byzantské umění, islám  
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Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

  Doporučený počet hodin:  2  

  

Žák:  6.   Západoevropské umění raného       

středověku  

- objasní historické, geografické a ideové 

podmínky;   

- popíše slohové znaky a důležité památky 

architektury, sochařství, malířství a 

uměleckých řemesel.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Předrománské umění – karolínská, 

otónská doba  

- Umění Velké Moravy  

  Doporučený počet hodin:  4  

  

Žák:  7.   Románské umění  

- charakterizuje historické, geografické a 

ideové podmínky vzniku, pozná rozdílné 

slohové znaky architektury, sochařství, 

malířství a uměleckých řemesel; 

 - určuje důležité památky.  

- Výtvarné umění doby románské – 

architektura, sochařství, malířství, 

umělecké řemeslo  

- Významná díla v Evropě, Čechách  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

  

  Doporučený počet hodin:  3  

  

  

  

2. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1.   Gotika  

- vysvětlí historické, geografické a ideové 

podmínky vzniku;  

- popíše rozdílné slohové znaky 

architektury, sochařství, malířství a  

uměleckých řemesel;  

- dokáže určit důležité památky.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Základní slohové znaky gotického umění 

– architektura, sochařství, malířství,  

umělecké řemeslo  

- Památky v Evropě   

- Gotika v českých zemích – periodizace, 

charakteristika, památky  

  

   

Doporučený počet hodin:  12  
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Žák:  2.   Renesance  

- charakterizuje historické, geografické a 

ideové podmínky vzniku;   

- objasní rozdílné slohové znaky 

architektury, sochařství, malířství a  

uměleckých řemesel;  

- dokáže určit důležité památky.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Základní slohové znaky, podmínky 

vzniku a vývojová období renesančního 

umění  

- Itálie – raná, vrcholná renesance, 

manýrismus – hlavní představitelé, 

památky  

- Zaalpská renesance – Holandsko,  

Německo, Španělsko, Francie, Čechy – 

hlavní představitelé, památky  

- Umělecko – řemeslná výroba  

  Doporučený počet hodin:  24  

  

Žák:  3.   Baroko  

- vysvětlí historické, geografické a ideové 

podmínky vzniku této kultury;  

- rozliší slohové znaky architektury, 

sochařství, malířství a uměleckých 

řemesel;  

- charakterizuje důležité památky.  

  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Charakteristika doby a podmínky vzniku 

baroka  

- Základní slohové znaky barokního umění 

- architektura, sochařství, malířství,  

umělecké řemeslo  

- Itálie, Nizozemí ( Holandsko, Flandry),   

- Španělsko, Čechy - hlavní představitelé, 

památky  

- Francouzský klasicismus 17.století  

  Doporučený počet hodin:  24  

  

Žák:  4.   Rokoko  

-  objasní historické, geografické a ideové 

podmínky;   

-  Charakteristika, hlavní představitelé, 

památky – Evropa a Čechy  

-  určí slohové znaky  a důležité památky 

architektury, sochařství, malířství a 

uměleckých řemesel.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

  

  Doporučený počet hodin:  4  
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3. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1.   Klasicismus a empír  

- charakterizuje historické, geografické a 

ideové podmínky;   

- popíše slohové znaky  a důležité památky 

architektury, sochařství, malířství a 

uměleckých řemesel.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Základní slohové znaky klasicismu - 

architektura, sochařství, malířství,  

umělecké řemeslo  

- Památky klasicismu a empíru v Evropě a 

Čechách  

  

  Doporučený počet hodin:  5  

  

Žák:  2.   Romantismus a realismus  

- vysvětlí historické, geografické a ideové 

podmínky vzniku obou kultur;  

- pozná rozdílné slohové znaky a důležité 

památky architektury, sochařství, 

malířství a uměleckých řemesel.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Charakteristika, hlavní představitelé, 

památky  

- Barbizonská škola, odkaz na české umělce  

  

  

  Doporučený počet hodin:  8  

  

Žák:  3.   Generace Národního divadla  

- popíše historické souvislosti;  

- správně určí významná díla a jejich 

představitele.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

-  Hlavní představitelé a památky  

  

  Doporučený počet hodin:  4  

  

Žák:  4.   Impresionismus a postimpresionismus    

- vysvětlí historické, geografické a 

ideové podmínky vzniku;   

- pozná základní slohové znaky;  - 

 určuje důležité památky.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Vznik, podstata, hlavní představitelé  

- Gogh, Gauguin, Cezanne, Lautrec  

  

  Doporučený počet hodin:  12  
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Žák:  5.   Umělecké směry počátku 20. století  

- charakterizuje historické, geografické 

a ideové podmínky vzniku a vývojová 

období;  

- vysvětlí základní rozdíly mezi 

jednotlivými uměleckými směry;  - 

 určuje důležité památky.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

-  Secese, fauvismus, expresionismus, 

kubismus, dadaismus, surrealismus, 

abstraktní umění   

  

  Doporučený počet hodin:  14  

  

Žák:  6.   Některé umělecké směry 2. poloviny  

 20.století  

- objasní historické, geografické a ideové 

podmínky vzniku a vývojová období;  

- popíše základní rozdíly mezi jednotlivými 

uměleckými směry;   

- správně určí důležité památky;  

- orientuje se v problematice šperku a 

bižuterie, zná hlavní tendence a jejich 

představitele.  

Průřezové téma:   

Informační a komunikační technologie  

- Pop-art, op-art, action painting, informel, 

hlavní představitelé, památky  

- Evropské a české umění a řemesla  

- Vývoj českého šperku ve 2.polovině 20.  

století  

  

  Doporučený počet hodin:  14  

  

Žák:  7.  Organizace výtvarného života v naší       

zemi  

- zhodnotí důležitost umění v životě 

současného člověka;  

- formuluje vlastní názory a postoje;  

- dovede objasnit důležitost návštěv výstav.  

Průřezová témata:   

Informační a komunikační technologie  

Občan v demokratické společnosti  

- Ochrana a péče o kulturní památky  

- Místo umění v životě současného člověka  

  Doporučený počet hodin:  7  
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Učební osnova vyučovacího předmětu  

ODBORNÝ  VÝCVIK  

školního vzdělávacího programu 

 

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  

kovová bižuterie  
  

  

  

1. POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
  

Cíl předmětu  
  

Obecným cílem předmětu je poznávání principů jednotlivých základních i speciálních 

technologií používaných při výrobě bižuterie, v praktickém provedení správného 

technologického postupu při zpracování a užití konkrétního materiálu v efektivním a 

hospodárném respektování technologických kritérií výroby a v dodržování zásad ekologie 

životního prostředí a zásad bezpečnosti ochrany zdraví při práci.  

  

  

Charakteristika učiva  
  

Učivo předmětu odborný výcvik spočívá v postupném získávání a rozvíjení  dovedností a 

návyků pro pracovní činnost výroby bižuterie včetně dekoračních a dokončovacích prací a 

současně upevňování vědomostí, které žáci získávají v teoretické složce přípravy – odborný 

výcvik tvoří s ostatními předměty, jak všeobecně vzdělávacími, tak odbornými vzájemně 

propojený systém umožňující dosáhnout komplexních znalostí a dovedností.  

  

  

Pojetí výuky  
  

Za prioritní se považuje samostatná práce žáků s důrazem na kvalitu a produktivitu práce, 

která je podmíněna její správnou organizací, upevňování kladného vztahu k pořádku, 

svědomitosti, vytrvalosti a pracovní obětavosti.  

  

Organizace vyučování je dána odborně praktickým charakterem učiva. Odborný výcvik je 

vykonáván na vhodně vybavených pracovištích pod vedením kvalifikovaných a zkušených 

pracovníků. Výuka probíhá při zachování nejdůležitějších pedagogických zásad, zejména 

zásady názornosti, přiměřenosti a trvalosti, splňuje mezipředmětové vazby mezi odbornými a 

všeobecnými předměty.  
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Předmět je zařazen do všech třech ročníků s následující hodinovou dotací:  

1. ročník        15 hodin týdně               celkem 480 hodin  

2. ročník        17,5 hodin týdně            celkem 560 hodin 3. ročník        

   17,5 hodin  týdně           celkem 560 hodin 

    tj. celkem za studium              1 600 hodin  

K výraznému navýšení názornosti výuky přispívají exkurze do 

odborných provozů a pracovišť návštěvy výstav apod. Žáci se tak 

seznámí s technologickými postupy výroby, které jsou finančně i 

prostorově velmi nákladné, a tudíž nerealizovatelné ve školních 

podmínkách.   

  

  

Hodnocení výsledků žáků  
  

Hodnocení žáků je uplatňováno podle klasifikačního řádu s ohledem  na individuální 

požadavky na žáky. Vhodnou klasifikační metodou je známkování doplněné slovním 

hodnocením.  

  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  
  

Do obsahu učiva jsou adekvátně zapracovány požadavky průřezových témat. Z hlediska 

klíčových kompetencí se klade důraz nevyužívání znalostí tradiční i moderní  řemeslné tvorby 

při práci, osvojení návyku čistě a kvalitně odvedené práce a správnou volbou technologického 

postupu provedení výrobku. Zároveň se dbá na to, aby žáci nakládali s materiály, energiemi, 

odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí a aby dodržovali 

technologickou kázeň.  
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 2. ROZPIS UČIVA  
  

1. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena práce, požární prevence  

- je seznámen se školním řádem;  

- je důkladně seznámen s ustanovením 

právních norem o BOZP;  

- je podrobně seznámen s pracovištěm 

odborného výcviku;  

- je seznámen s BP při obsluze, údržbě a 

čištění strojů a zařízení;  

- je upozorněn na nebezpečí pracovních 

úrazů jejich prevenci a poskytování první 

pomoci;  

- zná povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu;  

- je seznámen s poplachovými směrnicemi;  

- používá pracovní ochranné pomůcky;  

- v průběhu osvojování každého 

tematického celku je žák seznámen s 

bezpečnostními předpisy a nařízeními.  

- Školní řád  

- Pracovněprávní problematika BOZP  

- Bezpečnost technických zařízení  

- Požární ochrana  

- První pomoc  

 

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

Člověk a životní prostředí  

  

  Doporučený počet hodin:  12  

  

Žák:  2. Ruční zpracování materiálu  

- dovede určit a používat ruční nářadí 

používané v oboru;  

- umí nářadí správně uchovávat a provádět 

drobnou údržbu;  

- naučí se poznávat základní materiál pro 

výrobu bižuterie, jeho označení a 

charakterové vlastnosti;  

- ovládá práci se základními měřidly;  

- stříhá ručními i pákovými nůžkami;  

- tvaruje drát, naučí se ovládat práci s 

kleštičkami a získá potřebný cit při 

tváření materiálu;  

- Seznámení s pracovním místem a ručním 

nářadím  

- Materiál pro výrobu bižuterie  

- Měření  

- Stříhání  

- Tvarování   

- Řezání a rýsování  

- Pilování  

- Hloubení a válcování  
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- umí používat rýsovací prostředky;  

- aučí se dokonale a přesně používat 

lupenkovou pilku (dokonale vyřezávat 

zadané tvary);  

- opracovává materiál (drát, plech) 

stolovými a jehlovými pilníky do 

různých profilů;  

- hloubí polotovary na ance, ovládá ruční 

válcovací zařízení, válcuje plech a drát 

na přesné rozměry;  

- seznámí se s prací na kopačkách, ručních 

lisech, obráběcích strojích formou 

odborné exkurze.  

- Průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

  Doporučený počet hodin:  210  

  

Žák:  3. Spojování  

- seznámí se s různými druhy nýtů (duté, 

plné, s rovnou a půlkulatou hlavou)  

formou odborné exkurze;  

- seznámí se s bodováním jehel a odznaků 

a upevňováním mechanik při výrobě lité 

bižuterie formou odborné exkurze.  

Průřezové téma:  

Člověk a svět práce  

- Nýtování  

- Bodování  

  Doporučený počet hodin:  12  
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Žák:  4. Tvrdé pájení  

- naučí se používat nářadí a pomůcky pro 

tvrdé pájení (pinzeta, můstek, kapátko, 

hladítko, háček, pérové kleště, 

hloubováky, pájecí pistole, žáruvzdorné 

hmoty,odsávání, sušící pec);  

- odstraňuje nečistoty v lázni H2SO4 +  

H2O;  

- naučí se odmašťovat polotovary 

plamenem a v mořící lázni;  

- míchá pájku na určitou konzistenci 

vhodnou pro konkrétní výrobek;  

- osvojí si nakládání polotovarů;  

- naučí se nakapat potřebné množství 

pájky na  polotovar;  

- používá pájecí pistoli, umí vhodně 

nastavit velikost a intenzitu plamene 

potřebného na konkrétní výrobek;  

- zná proces žíhání materiálu;  

- odstraňuje okuje a tavidlo mořením v 

mořící lázni;  

- - vyrábí přívěsky, náušnice, brože – 

používá a zná různé druhy mechanik, 

kotlíků a výlisků  

- uhlazuje a hloubí moukový talíř za 

pomoci hladítka a hloubováků;  

- naučí se vyrábět jednoduché přívěsky, 

náušnice, brože bombírovaného tvaru  na 

moukovém talíři;  

- seznámí se s formou produktivní práce 

(kvalita, produktivita a mzda za úkolovou 

práci).  

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

- Seznámení s nářadím a pomůckami  

- Moření  

- Odmašťování  

- Pájka  

- Práce na tvrdém talíři  

- Práce na moukovém talíři  

  

  Doporučený počet hodin:  180  
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Žák:  5. Dokončovací a montážní práce  

- umí použít potřebný druh a množství 

lepidla při lepení sklodoplňků;  

- osvojí si upevňování sklodoplňků za 

pomoci fastováku;  

- získá potřebné dovednosti při montáži 

různých druhů pérových mechanik 

(jehly, mlýnky, klipsová pérka, karabiny, 

pérové kroužky. 

 Průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

- Lepení  

- Fastování  

- Montáž pérových mechanik  

  Doporučený počet hodin:  42  

  

Exkurze  Doporučený počet hodin:  24  

  

  

  

  

2. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena práce, požární prevence  

- je seznámen se školním řádem;  

- je poučen o bezpečnosti práce na 

pracovišti i v ostatních prostorách školy;  

- v průběhu osvojování každého 

tématického celku je žák seznámen s 

bezpečnostními předpisy a nařízeními.  

Průřezové téma:  

Člověk a svět práce  

- školní řád  

- bezpečnost a hygiena při práci  

  Doporučený počet hodin:  7  

  

Žák:  2. Spojování  

-  seznámí se s druhy nýtů, nýtováním 

hliníkové bižuterie formou odborné 

exkurze;  

- Nýtování  

- Bodování  

- Lepení  
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- seznámí se s bodováním mechanik při 

výrobě lité bižuterie formou odborné 

exkurze;  

- naučí se znát druhy lepidel;  

- osvojí si techniky lepení v širokém 

sortimentu (šatony, perly, mugle, rokail  

a kovové díly).  

Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti  

Člověk a svět práce  

  

  Doporučený počet hodin:  21  

  

Žák:  3. Tvrdé pájení  

- vypaluje šablony do dřeva;  

- vyrábí kovové šablony;  

- stříhá dráty a galerie na daný rozměr;  

- tvaruje dráty a galerie různých profilů na 

šablonách;  

- vyťukává paličkou dráty na kovových 

kuželech;  

- nakládá polotovary dle vzorku a dbá na 

technologický postup;  

- kape pájku v přiměřeném množství;  

- Výroba ze stáčeného drátu a galerií - 

brože, větvičky, přívěsky  

- Výroba  složitějších výrobků na 

moukovém talíři - brože, přívěsky, 

náušnice, náramky, náhrdelníky, čelenky  

- Výroba prstenů s tahaným ráfkem  

- Sklodoplňky  

- Povrchové úpravy  
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- pájí výrobky vhodně nastaveným 

plamenem;  

- zkontroluje kvalitu spojů  

- moří výrobky;  

- zná škodlivost kyselin pro přípravu 

mořících lázní na životní prostředí;  

- je seznámen s uskladněním a neutralizací 

těchto chemikálií;  

- naloží a pájí mechaniky;  

- provádí kontrolu a opravy;  

- připravuje moukový talíř - hladí a hloubí;  

- zná různé druhy a tvary kotlíků, 

mechanik a výlisků;  

- nakláká kotlíky, výlisky, kotlíkovou 

řetězovinu a jiné polotovary;  

- zhotovuje výrobky bombírovaného  

tvaru;  

- vyrábí poschoďové brože;  

- používá při výrobě více ohňů;  

- moří - odstraňuje okuje a tavidlo po 

každém ohni;  

- vypočítá, vyměří délku drátu na danou 

velikost ráfku;  

- používá přípravek na tahání ráfků;  

- vyťuká ráfek na kuželu na danou velikost 

prstenu;  

- naučí se nakládat náložky – dbá na 

symetrii prstenu;  

- umí posoudit a opravit chyby vzniklé při 

výrobě ( nerozteklá pájka,spálené 

polotovary,mezery,);  

- seznámí se s formou produktivní práce;  

- vyrábí samostatně  vzory v celém 

sortimentu výrobků dle vlastního návrhu;  

- seznámí se s výrobou sklodoplňků 

formou odborné exkurze;  

- seznámí se s různými druhy povrchových 

úprav formou odborné exkurze.  

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

Člověk a životní prostředí  

-  Samostatné navrhovaní bižuterních 

souprav  

  Doporučený počet hodin:  395  
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Žák:  4. Dokončovací a montážní práce  

- zbavuje výrobky nečistot mořením;  

- leští výrobky;  

- upevňuje pérové mechaniky;  

- lepí a fastuje sklodoplňky;  

- Příprava před povrchovou úpravou  

- Dokončování po povrchové úpravě  

- Kompletace výrobků  

- montuje koncové mechaniky;  

- kontroluje kvalitu povrchové 

úpravy; 

-  lepí a svěšuje patrové výrobky.  

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

 

  Doporučený počet hodin:  95  

  

Exkurze  Doporučený počet hodin:  42  

  

  

  

3. ročník  

Výsledky vzdělávání  Učivo  

Žák:  1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena práce, požární prevence  

- je seznámen se školním řádem;  

- je poučen bezpečnosti práce na 

pracovišti a v ostatních prostorách školy;  

- - průběhu osvojování každého 

tématického celku je žák seznámen s 

bezpečnostními předpisy.  

Průřezové téma:  

Člověk a svět práce  

- Školní řád  

- Bezpečnost a hygiena při práci  

  Doporučený počet hodin:  7  

Žák:  2. Měkké pájení  
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- připravuje podkladovou hmotu;  

- naučí se obtisknout černý kus do hmoty;  

- měří a stříhá kotlíkovou řetězovinu;  

- učí se rozlišit velikost kotlíkové 

řetězoviny;  

- zvládá názvosloví základních druhů 

kotlíků (naveta, francouzský kotlík, atd);  

- umí rozlišit materiál používaný pro tvrdě 

a měkce pájenou bižuterii (moření na 

lesk a zafastované sklodoplňky v 

polotovarech);  

- používá pájku pro měkké pájení Sn60Pb;  

- seznámí se s principem pájení 

kyslíkovodíkovou páječkou;  

- poznává rozdíly v technologii měkkého a 

tvrdého pájení;  

- dodržuje technologické postupy;  

- nakládá dané polotovary do obtisku dle 

černého kusu;  

- dodržuje symetrii výrobku;  

- zvládá přikládání a tavení pájky;  

- učí se nanést potřebné množství pájky 

pro spojení a zpevnění spojů;  

- Seznámení s nářadím a pomůckami  

- Výroba jednoduchých výrobků – přívěsky, 

brože, náušnice, spony, prsteny  

nebombírované  

- Výroba složitějších výrobků – přívěsky, 

brože, náušnice oboustranné, spony, 

prsteny, náramky, čokry, náhrdelníky, 

čelenky – bombírované a patrové  

- Čištění výrobků  
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- dbá na čistotu spoje ( pájka pouze ve  

spoji );  

- pájí mechaniky technologií měkkého 

pájení;  

- umí posoudit stav obtisku do kterého lze 

nakládat výrobky vícekrát;  

- pozná chyby a umí je opravit;  

- tvaruje podkladovou hmotu na potřebné 

bombe;  

- naučí se nakládat polotovary do bombe;  

- vhodným přístupem udržuje obtisk pro 

vícečetné použití;  

- vyrábí oboustranné náušnice – pravá, 

levá;  

- zná běžně používané délky náramků a 

náhrdelníků;  

- ovládá technologii výroby patrových 

výrobků;  

- čistí díly výrobku od tavidla a hmoty před 

každou další operací;  

- rozlišuje mechaniky vhodné na konkrétní 

výrobek;  

- naučí se znát barvy sklodoplňků;  

- ovládá ruční čištění kartáčkem;  

- připravuje čistící lázně do ultrazvukové 

pračky i do omílacího bubnu;  

- naučí se princip čištění v ultrazvukové 

pračce;  

- zná náplně a způsob čištění v omílacím 

bubnu;  

- dodržuje důsledně pravidla bezpečné 

práce;  

- seznámí se s formou produktivní práce 

(kvalita, produktivita a mzda za úkolovou 

práci);  

- naučí se uplatnit četnost sortimentu 

vystihující rozmanitost technologií, které 

vycházejí z požadavku dostatečné 

manuální zručnosti pro zvládnutí oboru.  

Průřezová témata:  

Člověk v demokratické společnosti  

Informační a komunikační technologie  

 

  Doporučený počet hodin:  406  
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Žák:  3. Samostatné navrhování bižuterních vzorů  

 -  navrhne a nakreslí soupravu;   -  Souborná práce  

- vytvoří výrobky dle vlastního návrhu s 

použitím získaných dovedností, od 

jednoduchých ke složitějším pracovním 

postupům;  

- připravuje výrobky před povrchovou 

úpravou;  

- navrhne různé druhy povrchových úprav;  

- kompletuje a dokončuje výrobky po 

povrchové úpravě;  

- nakreslí, navrhne a zhotoví vzorky 

použitelné pro sériovou výrobu.  

Průřezová témata:  

Člověk a životní prostředí  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

Občan v demokratické společnosti.  

  

  Doporučený počet hodin:  70  

  

Žák:  4. Dokončovací a montážní práce  

- čistí výrobky ručně, v ultrazvukové 

pračce a v omítacím bubnu  

- upevňuje pérové mechaniky  

- lepí sklodoplňky  

- montuje koncové mechaniky  

- kontroluje a vyměňuje poškozené 

sklodoplňky  

- kontroluje kvalitu povrchové úpravy  

- lepí a svěšuje patrové výrobky  

Průřezová témata  

Člověk a svět práce  

Informační a komunikační technologie  

- Příprava výrobků před povrchovou úpravou  

- Dokončování výrobků po povrchové pravě  

- Kompletace výrobků  

  Doporučený počet hodin:  42  

  

Exkurze  Doporučený počet hodin:  35  
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ROZPRACOVÁNÍ  PRŮŘEZOVÝCH  TÉMAT  
 

Ve školním vzdělávacím programu podobně jako v rámcovém vzdělávacím programu jsou 

vyčleněna čtyři průřezová témata. Realizace zejména prvních tří průřezových témat nespočívá 

pouze v rozšiřování vědomostí a dovedností žáků – základním cílem v uvedených oblastech je 

pozitivně působit na postoje a hodnotové orientace mladých lidí, neboť od nich se bude v 

budoucnosti odvíjet jejich jednání v rolích dospělých, rovnoprávných a zároveň plně 

odpovědných občanů společnosti.  

  

  

Občan v demokratické společnosti  

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových 

postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování 

demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování 

občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání 

odpovědného aktivního občana.  

Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v 

níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její 

realizace je demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě 

školy.  

K odpovědnému a demokratickému občanství je třeba mít dostatečně rozvinuté klíčové 

kompetence (komunikativní a personální kompetence, kompetence k řešení problémů a k práci 

s informacemi), proto je jejich rozvíjení při výchově k demokratickému občanství velmi 

významné.  

Metodami a formami používanými pro realizaci tématu jsou nejenom besedy a diskuze se žáky 

během výuky, ale i řešení praktických situací, setkání s představiteli veřejného života, zapojení 

žáků do žákovských projektů a aktivit včetně realizace mezinárodních kontaktů školy. K 

realizaci průřezového tématu různou mírou přispívají jednotlivé vyučovací předměty 

(konkrétně je uvedeno v pojetí vyučovacích předmětů), zařazení a realizace žákovského 

projektu a realizace dalších aktivit školy.  

  

Člověk a životní prostředí  

Základním cílem průřezového tématu je pozitivně působit na postoje a hodnotové orientace 

mladých lidí. Cíle environmentální výchovy vzdělávání se realizují ve třech rovinách: 

Informativní – směřují k získávání potřebných znalostí a dovedností, jejich chápání a 

hodnocení. Formativní – zaměřují se zejména na vytváření hodnot a postojů ve vztahu k 

životnímu prostředí. Sociálně-komunikativní – zaměřují se na rozvoj dovedností vyjadřovat a 

zdůvodňovat své názory, obhajovat řešení problematiky životního prostředí a působit 

pozitivně na jednání a postoje druhých lidí. Na environmentální výchově a vzdělávání se 

podílejí specifickým způsobem všechny vzdělávací oblasti a různé vyučovací předměty i další 

aktivity, zásadní význam však má okruh učiva základy ekologie ve vyučovacím předmětu 

přírodní vědy, který vede žáky k pochopení základů ekologie a ochrany životního prostředí  k 

získání komplexního pohledu na tuto problematiku.  

K realizaci průřezového tématu různou mírou přispívají jednotlivé vyučovací předměty 

(konkrétně je uvedeno v pojetí vyučovacích předmětů), zařazení a realizace žákovského 

projektu a realizace dalších aktivit školy.  
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Člověk a svět práce  

Cílem je zlepšit orientaci žáků v rozsáhlém spektru informací z oblasti světa práce i 

vzdělávání. Na základě těchto informací by si žáci měli v souladu se svými zájmy a 

předpoklady vybírat optimální alternativy své profesní a vzdělávací dráhy. Při jednáních s 

potencionálními zaměstnavateli by měli být schopni formulovat své představy a prezentovat 

své kvality. Dále by měli dobře znát svá práva a povinnosti ve vztahu k zaměstnavateli a práva 

a povinnosti zaměstnavatelů. A v neposlední řadě by měli mít představu o podmínkách 

samostatného podnikání. Také je třeba, aby žáci věděli, které instituce jim pomohou při jejich 

vstupu na trh práce. Osvojení učiva usnadní přechod žáků, budoucích absolventů, ze školy do 

praxe a z hlediska jejich připravenosti pro trh práce tak přispěje i ke snížení rizika 

nezaměstnanosti. K realizaci průřezového tématu různou mírou přispívají jednotlivé vyučovací 

předměty (konkrétně je uvedeno v pojetí vyučovacích předmětů), zařazení a realizace 

žákovského projektu a realizace dalších aktivit školy.  

  

Informační a komunikační technologie  

Budování informační společnosti je nezbytnou podmínkou prosperity státu a vyspělé země si 

uvědomují nezbytnost potřeby promítnout požadavky na schopnost pracovat a prostředky 

informační a komunikační technologie do vzdělávání na všech úrovních.  

Schopnost používat prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen 

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

moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky 

informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, 

tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se 

připravují), stejně tak jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a 

občanského života.  

K realizaci průřezového tématu různou mírou přispívají jednotlivé vyučovací předměty 

(konkrétně je uvedeno v pojetí vyučovacích předmětů), zařazení a realizace žákovského 

projektu a realizace dalších aktivit školy.  

  

Realizace průřezových témat formou žákovského projektu  

V rámci celostní výuky je vhodné uplatnit i projektový přístup. Jelikož je projekt komplexním 

typem praktické úlohy, spojující využití a aplikaci širokého spektra dovedností žáka z řady 

předmětů a průřezových témat, vyžaduje jeho zadání odlišné přístupy. Především zde nebudou 

žákům zadávány úkoly umožňující ověření dovedností pouze úzkého zaměření. Žáci budou 

navrhovat vlastní postup, zpracovávat vlastní data. Kvalita vypracování zadaného projektu 

záleží na schopnostech žáků aplikovat znalosti a na celkovém rozsahu jejich znalostí. Na 

přípravu a zpracování projektu bude vyčleněn delší čas (na zvážení postupu realizace, 

vyhledání potřebných informací, na vlastní vypracování). Zadání projektu bude písemné. 

Kromě konkrétního zadání  zadávající stanoví jednoznačná kritéria, která má práce splňovat, 

termín dokončení a odevzdání práce. Projekt bude obvykle týmovou prací. Je komplexnější a 

rozsáhlejší než individuální samostatná práce. Učitel nebo pověřený pracovník bude řídit 

takovýto projekt a připraví jeho dekompozici. Každý ze žáků pracujících na projektu dostane 

dílčí úkol, na kterém bude pracovat a jehož řešení obhájí před vedoucím projektu a ostatními 

spolužáky pracujícími na projektu. Projektový tým tak bude průběžně hodnotit dosažené 
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výsledky a provádět potřebné korektury. Zároveň tento tým postupně spojí jednotlivé části a 

vytvoří komplexní projekt s jednotnou dokumentací.  

Zařazení žákovského projektu se předpokládá do 2. nebo 3. ročníku, vždy v rozsahu 1 - 2 dny. 

Zařazování projektu podporuje u žáků rozvoj analyticko-syntetického myšlení, zapojení do 

týmové práce, získávání nových poznatků díky informačním a komunikačním technologiím 

apod. Důležitá je příprava vedení projektu a vytvoření jednotné metodiky vytváření projektů v 

rámci školy.  

Témata žákovského projektu budou velmi často aktualizována podle případných akcí (např. 

realizace výstavy Oděv a šperk – spolupráce s textilními školami v Liberci; prodejní výstava 

Elegance Lysá nad Labem; Sympozium uměleckořemeslných škol Liberec). Předpokládá se 

úzká spolupráce odborných učitelů s učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů, s učiteli 

odborného výcviku, sociálními partnery v regionu, Hospodářskou komorou v Jablonci nad 

Nisou a Úřadem práce v Jablonci nad Nisou.   
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ŽÁKOVSKÝ PROJEKT  
  

  

1. Název žákovského projektu (ukázky):  

• Významná architektonická památka našeho regionu  

• Významná osobnost našeho regionu   

• Uspořádání výstavy, přednášky, zprávy z tematického zájezdu po kulturních 

památkách v zahraničí  

• Prezentační práce na základě studia odborné literatury, návštěv galerií, 

kulturních projektů apod.  

• Spolupráce při realizaci výstav školy, pořádání sympozií, propagace školy apod.  

  

  

2. Ročník: druhý nebo třetí  

Kód a název vzdělávacího programu : 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních 

předmětů – kovová bižuterie  

  

  

3. Realizace cílů klíčových dovedností:  

• Komunikativní dovednosti  

• Personální a interpersonální úroveň – spolupráce v týmu, týmová zodpovědnost  

• Dovednosti řešit problémy a problémové situace  

• Odborné a praktické dovednosti (znalosti nabyté v průběhu studia)  

• Dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi (internet, 

katalogy, literatura, památkové úřady apod.)  

  

  

4. Předběžný odhad počtu žáků, kteří se projektu zúčastní: celá třída  

• Podle charakteru akce může být třída dělena do odborných skupin  

  

  

5. Předběžná osnova činností vykonávaných v rámci projektu:  

• Utvoření pracovního týmu  

• Rozdělení pracovních funkcí a činností a dílčích úkolů (výběr památky, osobnosti, 

projektu - stanovení zodpovědnosti za jednotlivé činnosti)  

• Diskuse o vypracování plánu a organizaci řešení, příprava časového harmonogramu  

Sběr informací o zvoleném  tématu (například):  

- historické zařazení objektu, výstavba, stavební úpravy a restaurování, kontext s 

ostatními stavbami, atd.  

- informace o jednotlivých osobnostech (architekti, sochaři, malíři, osobnosti užitého 

umění atd. - jejich život, dílo, angažovanost  

- plán cesty zahraniční exkurze, dostupné zdroje, obrazový materiál, digitální 

technika  

- výstavní projekty, organizace a průběh sympozií, dokumentace, pamětníci  

• Využití informačních zdrojů:  
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- knihovna, archív, internet, odborné publikace  

• Kompletace získaných materiálů, opatření a využití fotodokumentace, přepis na PC, 

veřejná prezentace (výstava, přednáška atd.), zajištění propagace výstavy apod.  

  

6. Časové a organizační zajištění prací na projektu:  

• Žákovský projekt se uskuteční v průběhu druhého a třetího ročníku  

• Zadání projektu na začátku školního roku, vlastní realizace 1-2 dny (do konce 

kalendářního roku), prezentace   

  

  

7. Předpokládané formy a metody práce žáků:  

• Skupinová spolupráce – žáci pracují ve skupině v rámci diskusí nad přípravou akce, 

zdůrazňován je princip odpovědnosti jednotlivců vůči kolektivu za kvalitu vlastní 

odvedené práce, podněcována je aktivita, vlastní invence, individuální vyhledávání 

informací a kreativní přístup jednotlivců k řešení projektu  

• Vyučující plní při přípravě i realizaci projektu funkci poradenskou, konzultační a 

koordinační  

  

  

8. Hodnocení žákovského projektu:  

• Kolektivní hodnocení, sebehodnocení, využívání zpětné vazby  

• Klasifikace – výkony jednotlivců v projektu ovlivní jejich výslednou klasifikaci, která 

bude dána zájmem o projekt, výsledkem prezentace, zpětnou vazbou a  hodnocením 

pedagoga i veřejnosti  

  

  

  

  

PERSONÁLNÍ  A  MATERIÁLNÍ  PODMÍNKY  REALIZACE  ŠVP  
  

Realizace školního vzdělávacího programu je zajištěna pedagogickými pracovníky, kteří mají 

odbornou a pedagogickou způsobilost a rozšiřují si nebo jsou připraveni dále si rozšiřovat 

pedagogické i odborné vzdělání. Učitelky odborného výcviku prošly před nástupem do školy 

výrobní sférou v bižuterních podnicích v Jablonci nad Nisou.  

Žáci mají k dispozici odborné učebny pro výuku informační a komunikační technologie a pro 

výtvarnou výchovu, jsou zajištěny učebny pro dělení výuky cizích jazyků. Odborný výcvik 

probíhá ve standardně vybavených pasířských dílnách, které umožňují provozovat práci všemi 

tradičními technologiemi (pokud by se podařilo zajistit větší investice, vytvořily by se 

podmínky pro novější technologické postupy, např. odlévání).  

Každý pracovní stůl je vybaven ručním nářadím potřebným pro měření, tvarování drátů a 

plechů, kotlíků a výlisků. K dalšímu vybavení dílny patří stroje na vrtání, válcování a 

povrchové úpravy materiálů, včetně ochranných pracovních pomůcek. Spájovna je vybavena 

pistolemi pro tvrdé pájení a mořící vanou. Dílna pro měkké pájení je vybavena vyvíječem a 

letovacími pistolkami. Čištění výrobku probíhá v ultrazvuku a omílacím bubínku.  
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INFORMACE  O  DALŠÍCH  AKTIVITÁCH  ŠKOLY   

PLÁNOVANÝCH  PRO ŠVP  
  

Orientační časový přehled o důležitých vzdělávacích, sportovních a kulturních akcích byl 

uveden již v předchozích částech ŠVP. Aktuálně budou zařazovány takové akce, které budou 

aktivně přispívat k rozvoji všech kompetencí žáků (zejména akce pořádané ve spolupráci s 

Úřadem práce v Jablonci nad Nisou, akce ve spolupráci se sociálními partnery – 2-3 denní 

stáže na pracovištích; akce ve spolupráci s dalšími uměleckými a textilními školami v regionu; 

přehlídky uměleckých řemesel v celorepublikovém, popř. mezinárodním měřítku).  

  

  

  

INFORMACE  O  PLÁNOVANÉ  SPOLUPRÁCI  SE  SOCIÁLNÍMI  

PARTNERY  PŘI TVORBĚ A REALIZACI ŠVP  

  

Předpokládá se spolupráce se stávajícími sociálními partnery ( Hospodářská komora v Jablonci 

nad Nisou, Bispol Gold s.r.o., Alkar s.r.o., Svaz výrobců bižuterie) zejména v oblastech 

zaměstnatelnosti absolventů, rekvalifikace a požadavků na nové technologické postupy. Okruh 

sociálních partnerů však může být aktualizován podle aktuálních podmínek školy a aktuální 

existence sociálních partnerů v regionu.  
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