Waldorfská škola Příbram
chce být společenstvím
utvářejícím sebevědomou,
tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci
aktivně ovlivňovat společnost
a svět kolem nás.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Kód a název oboru vzdělávání: 78-42-M/06 Kombinované lyceum.
Zpracování podle RVP pro obor Kombinované lyceum.
Kód a název oboru vzdělávání: 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář.
Zpracování podle RVP pro obor Umělecký truhlář a řezbář.
Kód a název oboru vzdělávání: 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř.
Zpracování podle RVP pro obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř.
Kód a název oboru vzdělávání: 34-53-H/01 Reprodukční grafik.
Zpracování podle RVP pro obor Reprodukční grafik.
Délka a formy vzdělávání v oboru Kombinované lyceum: 4 roky v denní formě vzdělávání, střední úplné
vzdělání s maturitní zkouškou.
Délka a formy vzdělávání v oborech Umělecký truhlář a řezbář, Umělecký kovář a zámečník, pasíř,
Reprodukční grafik: 3 roky v denní formě vzdělávání, střední vzdělání s výučním listem.
Název školy: Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola, Hornická 327.
Adresa školy: Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01
IČO: 42 73 12 59
IZO SŠ: 110 451 279
Kontakty:
tel: 318 623 306
fax: 318 629 253
e-mail: waldorf@waldorf.pb.cz
web: www.waldorf.pb.cz
Jméno ředitele: Mgr. Veronika Poláčková Nejedlová
Jméno zřizovatele: Město Příbram
Adresa zřizovatele: Tyršova 108, Příbram I, PSČ 261 19
Právní forma: obec
IČO: 00 24 31 32
Kontakty:
tel: 318 402 211
fax: 318 631 014
www.pribram.eu
Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016

X

X

razítko školy

Mgr. Veronika Poláčková Nejedlová
ředitel školy
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SPOLEČNÁ ČÁST ŠVP STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ
ŠKOLY PŘÍBRAM
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Střední stupeň Waldorfské školy vychází z principů waldorfské pedagogiky, vzdělání je zaměřeno na
celostní rozvoj mladého člověka, respektuje jeho individualitu a podporuje jeho aktivní přístup k životu a
okolnímu světu.
Škola je členem Asociace waldorfských škol České republiky a je jednou z mnoha stovek středních
waldorfských škol na celém světě. Jedná se o model vzdělávání, který naplňuje známý a respektovaný
koncept čtyř cílů středního vzdělávání, jak jej vypracovala mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21.
století ve své zprávě: „Má-li být vzdělávání úspěšné, musí být založeno na čtyřech základních typech učení,
které se v průběhu života každého jedince stanou v jistém smyslu pilíři jeho rozvoje: Učit se poznávat, což
znamená osvojovat si nástroje pochopení, učit se jednat, abychom byli schopni tvořivým způsobem
zasahovat do svého prostředí, učit se žít společně, abychom dokázali spolupracovat s ostatními a mohli se
tak podílet na všech lidských činnostech, učit se být ve smyslu základního procesu utváření vlastní
osobnosti, v návaznosti na tři předcházející pilíře.“.
Vzdělávací plán svou skladbou vyrůstá z hlubšího chápání zákonitostí lidského vývoje a využívá
tohoto poznání ve všech čtyřech učebních plánech nabízených vzdělávacích oborů. Vedle tradičního obsahu
vzdělávacích oborů, kterým naplňujeme vzdělávací standardy vydané Ministerstvem školství, škola zajišťuje
všestranný rozvoj žáka s důrazem na vnitřní motivaci a schopnost celoživotního vzdělávání. Ve vyučování je
snaha stavět mosty mezi jednotlivými obory a předměty, představovat žákům svět ve vzájemných vztazích a
ve vztahu k člověku.
V učebním plánu je také patrná snaha dosáhnout souladu mezi vědou, uměním a duchovními
hodnotami. Právě tento soulad pravdy (vědy), krásy (umění) a dobra (duchovních hodnot) se má stát
základem pro vhodné vzdělávání.
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ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY
Waldorfská škola Příbram zahájila svoji činnost 1. 9. 1991. Právním subjektem, který zřídilo město,
je od 1. 7. 1992. Škola je příspěvkovou organizací, IČO: 42 73 12 59. První ročník středního stupně
Waldorfské školy Příbram byl otevřen ve školním roce 2000/2001.
Rozhodnutím MŠMT byla škola s účinností od 1. 9. 2000 zařazena do sítě škol, předškolních
a školských zařízení s názvem Waldorfská škola Příbram – základní škola a střední škola, Příbram, Hornická
327 a s identifikátorem zařízení 610 451 251.
Škola sdružuje základní školu, kombinované lyceum, střední odborné učiliště, školní jídelnu, školní
družinu a školní klub. V každém ročníku středního stupně je jedna třída. Kapacita středního stupně je 60
žáků kombinovaného (waldorfského) lycea a 45 žáků středního odborného učiliště.
Školu navštěvují žáci z celé Příbrami, blízkého i vzdálenějšího okolí. Je to dáno zájmem žáků a
rodičů o nabízené směry vzdělávání. Na středním stupni školy mohou pokračovat ve studiu žáci nejen naší
základní školy, ale i žáci z jiných škol v regionu. Škola nabízí čtyřletý studijní obor kombinované lyceum
s humanitním a přírodovědným zaměřením, tříleté učební obory umělecký kovář a zámečník, umělecký
truhlář a řezbář.

VYBAVENÍ ŠKOLY
Prostorové
Střední stupeň se nachází v prostorách společných pro celou Waldorfskou školu Příbram (dále jen
WŠ Pb). Pro žáky lycea a učně jsou v současné době vyhrazeno 5 kmenových učebnen. Žáci středního
stupně dále využívají následující prostory školy: výtvarný ateliér, počítačovou učebnu, chemickou a fyzikální
laboratoř, multimediální přednáškový sál, multifunkční sál, knihovnu a školní jídelnu. Přízemí a první patro
školy jsou bezbariérové.
V roce 2005 získala škola prostory v Dlouhé ulici v Příbrami, v přízemí budovy bývalé 2. ZŠ. V těchto
prostorách je realizována výuka předmětu dřevořezba pro žáky ZŠ od 6. do 9.tř., řemeslná výchova,
praktická i teoretická výuka oboru umělecký truhlář a řezbář. Od roku 2006 probíhá v těchto prostorách také
teoretická výuka oboru umělecký kovář a zámečník. Odborný výcvik kovářského oboru a předmět řemeslná
výchova (kovářství) je realizována v prostorách Učiliště Pod Šachtami v Příbrami.
Hlavní budova školy se nachází v klidné části staré Příbrami pod Svatou Horou. Zastávka autobusů
a autobusů MHD jsou od školy vzdáleny 5 minut chůze. V blízkosti školy nevede žádná frekventovaná
silnice. Budova je umístěna v zahradě s parkovou úpravou a travnatou plochou sloužící jako hřiště.
Řemeslné dílny v bývalé 2. ZŠ (Dlouhá ulice) se nachází 10 minut od hlavní budovy WŠ Pb. Kovářská dílna
v prostorách Učiliště Pod Šachtami v Příbrami je vzdálena 30 minut od hlavní budovy WŠ Pb.
Materiální
Díky nedávné rekonstrukci a dostavbě má škola moderní prostorové, technické a hygienické
podmínky pro výuku. Škola je vybavena pomůckami pro výuku odborných předmětů a literaturou potřebnou
k výuce. Postupně je doplňováno materiální zázemí školy novými lavicemi, židlemi a dalším nábytkem.
Vzhledem ke specifickému zaměření středního stupně škola disponuje veškerým potřebným vybavením pro
knihvazačství, kamenosochařství, kovovýrobu, textilní techniky a práci se dřevem.
Technické
Pro výuku informatiky je určena specializovaná učebna s 20 počítači, kterou mohou žáci i učitelé
využívat i ve volných hodinách. Učitelé mají navíc k dispozici počítače ve sborovně. Počítače jsou propojeny
do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet.
Multifunkční sál lze využít jako tělocvičnu (je zde tělovýchovné náčiní a nářadí), dále je prostor vybaven
světelnou a zvukovou technikou, výsuvným jevištěm a hledištěm k multifunkčnímu využití školou i veřejností.
(koncerty, divadelní představení, slavnosti školy, výstavy, prezentace školních projektů).
K jedné učebně je připojena loutkoherecká scéna.
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CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Učitelský sbor je srdcem školy. Učitelé celé školy se pravidelně jednou za týden setkávají na
konferencích, na nichž se věnují pedagogickým (studují waldorfskou pedagogiku, zabývají se třídami i
jednotlivými žáky) a organizačním otázkám.
Pedagogické kolegium střední školy tvoří 18 učitelů, kteří se pravidelně vzdělávají ve waldorfské
pedagogice. Ve škole pracuje výchovný poradce pro koordinaci práce s žáky se vzdělávacími a výchovnými
problémy a pro pomoc žákům při volbě povolání a dalšího studia. Dále zde působí preventista sociálně
patologických jevů.
Další odborný růst učitelů je podmínkou pro přijetí učitele na waldorfskou školu. Každý rok se
zúčastňují naši učitelé pravidelných učitelských seminářů organizovaných Asociací waldorfských škol ČR
určených pro třídní a odborné učitele, ale i řady dalších kurzů a seminářů, které se zabývají waldorfskou
pedagogikou v širším kontextu s lidskou kulturou a kulturním dědictvím.
Školu pravidelně navštěvují odborní mentoři ze zahraničí, a to jak pro základní, tak i pro střední
stupeň školy, kteří během týdenního pobytu přednáší, hospitují a napomáhají odbornému růstu jednotlivých
učitelů i celé školy.
Většina učitelů v posledních letech prošla počítačovým školením a kurzem první pomoci pro
zdravotníky zotavovacích akcí.

ŠKOLNÍ PROJEKTY
Téma projektů je voleno podle náplně učiva nebo reaguje na aktuální dění ve společnosti. Projekty
mohou být pro jednotlivé třídy, skupinu tříd či celoškolní.
Společné pravidelné projekty pro všechny třídy
Vánoční jarmark – probíhá v adventním období ve waldorfských třídách a ostatních prostorách školy
formou dílniček a prodejních stánků. Je možné si zde vyrobit dárečky a ozdoby s vánoční tematikou či
zakoupit již hotové výrobky žáků školy. Výtěžek je věnován částečně třídám, částečně Společnosti
Waldorfské školy Příbram. Během jarmarku probíhají také vystoupení žáků školy.
Velikonoční jarmark – je jarní obdobou jarmarku vánočního. Také na něj si připravují žáci rukodělné
výrobky a vystoupení spolu s učiteli.
Měsíční slavnosti – probíhají čtvrtletně za účasti všech žáků, učitelů, rodičů a přátel školy. Třídy zde
prezentují ukázky z výuky nebo jiná umělecká vystoupení.
Projekty jednotlivých tříd
Pravidelně jsou realizovány následující projekty: v prvním ročníku Adaptační týden, ve druhém
ročníku Ekologický týden, ve třetím ročníku Sociální praktikum a ve čtvrtém ročníku Profesní praktikum.
Ostatní projekty jsou realizovány dle podmínek a možností školy v uvedených ročnících.
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I. ročník (10. třída)
Adaptační týden
Charakteristika projektu:
Tento projektový týden probíhá na počátku školního roku, účastní se ho celá třída (žáci lycea a
učebních oborů) a je zaměřen na vzájemné poznávání a utváření sociálních vztahů. V rámci projektu je také
realizován vzdělávací předmět řemeslná výchova – práce se dřevem a popřípadě další řemesla jako např.
textilní techniky apod. Naplnění předmětu řemeslná výchova však není stabilním pravidlem. Při výběru
náplně záleží na možnostech a podmínkách školy a z části také na třídním učiteli a jeho výchovném záměru.
Svým obsahem projekt splňuje oblasti průřezových témat: Občan v demokratické společnosti, Člověk a
životní prostředí a Člověk a svět práce. Škola v rámci této akce spolupracuje s těmito partnery: Joachim
Dutschke, Farma Kout u Vrchlabí, statek Fořt, Camphill České Kopisty a Sociálně terapeutické Centrum
Tábor ve Vsi nad Popelkou. Délka trvání je jeden týden (5-7dní). Ze způsobů hodnocení se využívá v
projektu sebehodnocení, kolektivní hodnocení, prezentace mezi spolužáky a písemné slovní hodnocení.
Činnosti realizované v rámci projektu:
Na projektovém týdnu se prolínají aktivity: pracovní, odpočinkové, rekreační, zájmové, veřejně
prospěšné a sebeobslužné. Všechny činnosti probíhají v menších skupinách pod vedením učitele. Cíl všech
skupin směruje především k tomu, aby žák: získal základní zkušenosti v daném oboru, poznal problematiku
daného oboru, naučil se komunikovat v týmu, zvládl svým rozumem, citem a vůlí řešit dílčí problémy. Na
každý den je určen pevný časový harmonogram počínaje budíčkem a konče večerkou. Veškeré výsledky
pracovních činností se zhodnocují v závěrečné společné reflexi.
Metodické přístupy:
vysvětlování, instruktáž, rozhovor, konzultace, diskuse, dramatizace, písemné práce, předvádění,
pozorování, praktické, problémové, motivační, ověřovací
Formy práce žáků:
praktická činnost, teoretická činnost, konzultace, exkurze, vycházky, soutěže, hry, skupinová a týmová
práce, samostatná práce

Zeměměřičské praktikum
Charakteristika projektu:
Zeměměřičské praktikum je specifickou součástí vzdělávacího programu školy. Uskutečňuje se v 1.
ročníku v délce 1 týdne. Žáci prakticky provádějí podstatné kroky od vyměřovacích prací v terénu až po
kreslení mapy. Prakticky zaměřené zeměměřičské práce mají u žáků vytvořit vazbu mezi teoretickými
znalostmi získanými především ve výuce zeměpisu a matematiky a jejich praktickým uplatněním. Získávají
pojem o tom, jak vzniká mapa a jaký význam má měření jako základ pro plánování stavebního díla. Žáci ve
skupinách zaměřují vybranou část terénu, případně vybranou stavbu. Tato práce vyžaduje pečlivost,
trpělivost a kritické sebehodnocení. Žáci se přitom seznamují s nejrůznějšími zdroji chyb a získávají
praktický pojem přesnosti. Výsledkem jejich práce je jimi vyměřená mapa dané oblasti nebo nákres
zaměřené stavby. Výsledek kurzu může být pro žáky podpořen tím, že na základě jejich měření se uskuteční
určitý stavební záměr.
Činnosti realizované v rámci projektu:
Na zeměměřičském kurzu se prolínají aktivity: studijní a to individuelně i v kolektivu, pracovní,
odpočinkové, rekreační, zájmové, veřejně prospěšné a samoobslužné. Všechny činnosti související
s měřením probíhají v menších skupinách. Vypracování protokolu o měření je kombinace kolektivní a
individuelní práce. Cíl všech skupin směruje především k tomu, aby žák: získal základní zkušenosti v daném
oboru, poznal problematiku daného oboru, naučil se komunikovat v týmu, to vše zvládl svým rozumem, s
pocitem zodpovědnosti a vůlí řešit samostatně dílčí problémy. V případě výjezdu mimo školu, je na každý
den určen pevný časový harmonogram počínaje budíčkem a konče večerkou. Veškeré výsledky pracovních
činností se hodnotí průběžně, ale rozhodující je závěrečné hodnocení.
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Metodické přístupy:
vyprávění, diskuse, samostudium, konzultace, instruktáž a vysvětlování. To vše jako příprava na praktické
měření. V praktické části po té pozorování, předvádění, výroba některých pomůcek, případná další
instruktáž, rozhovor, konzultace, diskuse, praktické měření a zpracování výsledků měření formou protokolu.
Ze způsobů hodnocení se v projektu využívá sebehodnocení, kolektivní hodnocení, soutěže, prezentace
mezi spolužáky a písemné hodnocení zadavatele projektu.
Formy práce žáků:
samostudium, teoretická činnost, praktická činnost, konzultace, exkurze, vycházky, soutěže, hry, týmová
práce a samostatná práce.

II. ročník (11. třída)
Ekologický týden
Charakteristika projektu:
Projektový týden probíhá ve druhém ročníku, účastní se ho celá třída a jeho pojetí je: týden pro
trvale udržitelný rozvoj. Program je od pondělí do pátku, věnuje se vývoji vztahu člověka a prostředí,
ekologickým zákonitostem obnovitelným zdrojům energie, poznávání běžných druhů rostlin a živočichů,
domácí ekologii a dalším aspektům trvale udržitelného života. Další témata je možné si variantně zvolit –
např. celodenní exkurze, návrhy ekonomů, reklamy a konzumní kultura supermarketů, životní prostředí ČR
atd.
Jedná se o mezipředmětově orientovaný kurz (biologie, fyzika, základy společenských věd, výtvarná
výchova). Žáci provádí vlastní společenskovědní výzkum či zpracovávají projekt, učí se prezentovat výsledky
své práce.
Ze způsobů hodnocení se využívá v projektu sebehodnocení, kolektivní hodnocení a prezentace.
Činnosti realizované v rámci projektu:
Během projektového týdne se střídají různé druhy činností: pracovní, zájmové, esteticko-výchovné a
rekreační.
Metodické přístupy:
Z metodických přístupů se střídají vyprávění, vysvětlování, instruktáž, diskuze, pozorování, práce s knihou,
praktické, problémové a výtvarné práce.
Formy práce žáků:
Žáci se účastní vycházky, exkurze, praktické i teoretické činnosti, skupinové, týmové a samostatné práce.

III. ročník (12. třída)
Divadelní představení
Charakteristika projektu:
Společný projekt žáků dvanácté třídy je spoluprácí lyceány s učni. Výběr tématu hry souvisí
s charakterem třídy a celý projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáků.
Téma projektu si vybírají sami žáci, kteří vše konzultují s třídním učitelem, který daný projekt vede
nebo vedoucí funkci deleguje na jiného učitele či externího spolupracovníka. Téma by mělo být příhodně
voleno k celkovému charakteru třídy a obsah hry by se měl žáků přímo dotýkat. Vzhledem k tomu, že se při
realizaci uplatňuje celý kolektiv třídy, tak jsou přípravy a práce rozděleny podle schopností jednotlivců.
Vytváření scén, kulis, kostýmů, úpravy dialogů, osvětlování, prezentace, medializace a spolupráce
s veřejností by se měl v ideálním případě účastnit co největší počet žáků třídy. To vše by měli žáci sami
zvládnout a zajišťovat. Za konečné hodnocení hry, celkové práce i jednotlivých žáků je zodpovědný učitel,
který byl po celou dobu jejich konzultantem a „rádcem“. Očekává se však, že pro žáky bude vyvrcholením
celé jejich práce hodnocení veřejnosti. Předpokládá se, že se žák naučí pracovat v celku, že ocení a
v závěru také docení pomoc kolektivu. Vzhledem k tomu, že každý bude u zrodu myšlenky až po realizaci
divadelního představení, na kterém se bude jakkoli podílet, pochopí celý proces a získá dojem celistvosti.
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Toto divadelní představení, které bylo umístěno právě do třetího ročníku, který je zakončujícím
ročníkem pro učební obory, má mít hned několik dopadů na každého žáka. Posílení soudružnosti kolektivu a
komunikačních schopností každého žáka. Žák by měl být schopen komunikovat sám se sebou, měl by umět
říci, jakou funkci chce při tvorbě hry plnit. Naučí se říkat své názory ohledně umění, ale i praktických úkolů a
dovedností v kolektivu. V konečné fázi žáci vytvoří plakát, který bude informovat širokou veřejnost o jejich
představení.
Žáci by měli mít možnost pracovat na představení celý třetí ročník až do premiéry. Budou mít
vyhrazen čas na projektovém týdnu a předpokládá se i obětování svého času proto, aby byl projekt doveden
do „dokonalosti“. Na konci, tedy po představení, dá učitel každému žákovi slovní hodnocení, které bude
objektivně shrnovat celkový výkon.
Metodické přístupy:
rozhovor, dialog, konzultace, diskuse, dramatizace, předvádění, pozorování, praktická činnost
Formy práce žáků:
praktická činnost, teoretická činnost, konzultace, individuální, skupinová a týmová práce, samostatná práce

Sociální praktikum
Charakteristika projektu:
Týdenní praxe ve vybrané psychosociální instituci (dle zájmu žáků) se účastní žáci oborů
waldorfského lycea, umělecký truhlář a řezbář a umělecký kovář a zámečník v rámci epochy vývojové
psychologie předmětu etická a sociální výchova. Cílem tohoto projektu je především posílení altruistických
(prosociálních) postojů žáků a poznání sociálních struktur. Svým obsahem projekt splňuje oblasti
průřezových témat: Občan v demokratické společnosti. Škola se obrací na tyto partnery: SOS 92 DD
Korkyně (soukromý dětský domov), DD Solenice, DD „Pepa“Lazec (nestátní dětský domov), VÚ Obořiště
(výchovný ústav pro chlapce), „Sedmikráska“ waldorfská tř. MŠ Příbram III, Waldorfská MŠ Praha 3,
Svobodná MŠ „Sluníčko“ Písek, Speciální MŠ Příbram I, Praktická škola Příbram IV, Základní škola
praktická Rožmitál p. Třemšínem, Základní škola praktická a Základní škola speciální Dobříš, Středisko
výchovné péče Příbram, Pedagogicko-psychologická poradna SK pracoviště Příbram, Ústav sociální péče
Sv.Jan ( pro muže s kombinovaným postižením), Ústav sociální péče Nalžovice ( pro ženy -“-), Ústav
sociální péče Kamýk ( pro děti -“-), Camphill České Kopisty ( Litoměřice), K-centrum o.s. Sananim Praha 7
(péče o uživatele drog), Terapeutická komunita Karlov (Čimelice) o.s. Sananim (léčba závislostí),
Pečovatelská služba Příbram - Domov důchodců Bř.Hory a Městský úřad Příbram – odd. Pro rodinu a dítě.
Praxe probíhá zpravidla od pondělí do pátku v době školního vyučování. Součástí výstupu ze sociálního
praktika je individuální písemné zpracování poznatků a zkušeností studentů a následná ústní prezentace
před třídním kolektivem. Písemná a ústní podoba prezentace zkušeností z praxe a hodnocení studentů
vedoucími praxe v jednotlivých institucích jsou pro učitele podkladem ke klasifikaci žáků.
Činnosti realizované v rámci projektu:
Časový harmonogram a náplň praxe studentů v jednotlivých psychosociálních institucích určuje vedoucí
praxe. Konkrétní činnosti v rámci sociálního praktika souvisí s povahou, organizační strukturou a posláním
instituce, ve které studenti vykonávají praxi.
Metodické přístupy:
rozhovor, konzultace, pozorování, diskuze, písemná práce, ústní prezentace popř. badatelská činnost.
Formy práce žáků:
praktická činnost, samostatná činnost, týmová práce, teoretická činnost.

Ročníková práce
Charakteristika projektu:
Jedná se o individuální ročníkový projekt všech žáků 12.tř. Cílem je prokázat schopnost samostatně
a originálně zpracovat a prezentovat vybrané téma v rámci odborných předmětů a odborného výcviku.
Projekt se dotýká průřezových témat Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační
technologie. Záměrem je, aby žák zdokonalil své schopnosti a dovednosti v samostatné práci, návrhu a
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realizaci vlastních nápadů, uživatelském zacházení s počítačem, jednání s lidmi, shromažďování, třídění a
kompletování informací, dat a především zhotovení prakticko-uměleckého výrobku. Po dokončení každá
práce prochází kolektivním hodnocením a veřejnou ústní prezentací.
Činnosti realizované v rámci projektu:
Doba trvání projektu a způsob realizace se může u jednotlivých vzdělávacích oborů lišit. Záleží na výběru
základního tématu a rozsahu celé práce. Může jít o celoroční nebo jen o několika týdenní průběh. Základem
je, aby měla každá práce teoretickou a praktickou část a předem daný časový harmonogram pro zpracování
a odevzdání.
Metodické přístupy:
vysvětlování, instruktáž, rozhovor, konzultace, diskuse, písemné práce, práce s knihou, pozorování,
praktické a ověřovací.
Formy práce žáků:
praktická činnost, teoretická činnost, konzultace, skupinová a týmová práce, samostatná práce.

Řezbářské sympozium
Škola organizuje řezbářské sympózium pro učitele, žáky i širší veřejnost. Sympozium je pořádáno
vždy s jiným výtvarným tématem, obsahuje nejen vlastní praktickou výrobu, ale i přednáškovou činnost.
Přednášky jsou zajištěny přizvaným odborníkem z oblasti umění, arteterapie nebo řemeslné tvorby.
Společně se tak mají možnost setkat lidi různých generací a zkušeností a vzájemně se obohacovat.
Jedná se o individuální akci určenou především žákům učňovského oboru umělecký truhlář a řezbář,
ale také žákům ostatních oborů. Cílem je nastavit pro společnou práci volnější realizační podmínky, ve
kterých se může každý účastník lépe cítit, kreativně přemýšlet a pracovat. Je kladen důraz na prokázání
schopností samostatně a originálně zpracovat a prezentovat vybrané téma.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Partnerskými školami i nadále zůstávají některé waldorfské školy v zahraničí, v poslední době jsme
navázali spolupráci s partnerskou školou ve Valle di Ledro (Itálie). Nejvíce v současné době spolupracujeme
s německou waldorfskou školou v Marburgu, ze které k nám pravidelně jezdí naši mentoři Ute Blankenburk
(přírodní vědy) s Malte Schuchard (humanitní vědy). Oba jsou dlouholetými zahraničními waldorfskými
učiteli. Dalším mentorem školy je Roland Steineman ze švýcarské waldorfské školy Bürseck u Dornachu.

SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ A JINÝMI SUBJEKTY
Waldorfská škola je postavena z velké části na spolupráci s rodiči, z nichž mnozí jsou členové
zapsaného spolku Společnost Waldorfské školy Příbram (SWŠ Pb). SWŠ Pb organizuje tradiční jarmarky,
koncerty a vystoupení školy, spolupracuje a navazuje kontakty s mentory v zahraničí a zajišťuje jejich pobyty
u nás. Od roku 2012 organizuje SWŠ Pb Walden – charitativní akce na podporu projektů „WOW Day“ a „W
LESE“. Den plný divadla, hudby, workshopů, arabského bazaru, jídla, pití a prodeje zajímavého zboží.
Probíhá každý rok, jeden sobotní den začátkem října. Dále se SWŠ Pb snaží o osvětovou činnost
waldorfské pedagogiky organizováním přednášek a rukodělných kurzů pro učitele, rodiče, žáky i širokou
veřejnost. Zástupci Společnosti se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, je snaha, aby zde byly
zastoupeny všechny třídy. Členové jsou informováni o činnosti školy, jejích záměrech a dalším rozvoji a
předávají tyto informace dále.
Rodiče se podílí i na řešení dlouhodobých koncepčních a strategických otázek školy. Od školního
roku 2007/2008 se škola z iniciativy rodičů zapojila do autoevaluačního projektu „Abeceda managementu
úspěchu“, což má škole pomoci odhalit silné a slabé stránky, nalézt prostor pro zlepšování a také ukázat
systémové nástroje, které by mohly pomoci efektivnějšímu způsobu řízení školy jako organizace. Na základě
tohoto projektu v současné době škola řeší otázky naplňování vize a cílů v pracovní skupině „strategické
vedení školy“.
O výsledcích vzdělávání svých dětí jsou rodiče informováni na třídních schůzkách, které se konají ve
školním roce čtyřikrát. Rodiče mohou využívat ke komunikaci telefon či elektronickou poštu, mohou si také
domluvit osobní konzultaci s třídním učitelem. Důležité informace o dění ve škole získávají rodiče na
webových stránkách školy.
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Od roku 2005 škola spolupracuje s 12. mateřskou školou v Příbrami, v jejímž rámci existuje třída
pracující na principech waldorfské pedagogiky. Žáci SŠ se v rámci výuky podílí na materiálním vybavení
školky (výroba hraček apod.).
Spolupracujeme s městem, domem s pečovatelskou službou a Hornickým muzeem Příbram. Dětský
sbor, školní orchestr a loutkoherci vystupují v řadě kulturních akcí města. Tradičně se dětský sbor zúčastňuje
zahájení adventního času na náměstí T. G. M. v Příbrami a hornických Vánoc v příbramském muzeu.
Již řadu let škola spolupracuje s nadací Adra a nepravidelně také s dalšími veřejnými sbírkami jako jsou Bílá
pastelka a Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu.
Škola nemá vlastní ubytovací prostory, dojíždějící žáci mohou využít kapacit Domova mládeže při
SZŠ a VOŠ zdravotnické Příbram I. Jiráskovy sady 113. Dále je možnost využít Domova mládeže – Dubno,
26101 Příbram 1.
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HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Pravidla hodnocení žáků a způsob informování o průběhu jejich vzdělávání jsou stanoveny ve
školním řádu. Zde jsou uvedena základní obecná pravidla.

ZPŮSOB HODNOCENÍ
Při hodnocení výsledků vždělávání žáků škola používá slovní hodnocení. Hodnocení žáka je
orientováno na jeho dovednosti - ve vztahu k obsahu a cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a
osobnostním předpokladům - a na jeho přístup k práci při výuce a při přípravě na ni.

KRITÉRIA HODNOCENÍ
V myšlenkově poznávací oblasti
V předmětech s převahou teoretického zaměření (přírodovědné, humanitní, jazykové) si učitel všímá
zejména:
 kvality, rozsahu a ucelenosti získaných poznatků a dovedností
 schopnosti aplikovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení konkrétních úloh a situací
 logického usuzování studenta, pomocí kterého se orientuje v odborné problematice
 přesnosti ve vyhodnocování a třídění informací a vyvozování podstatných souvislostí z nich
 systematičnosti práce při zpracování odborného úkolu
 odborné a jazykové správnosti ústního a písemného projevu, komunikačních dovedností (přesnost
ve formulaci, rétorika při vystupování, výslovnost, pravopis, tvůrčí přístup při výběru prvků
jazykového projevu apod.).
V činnostně volní oblasti
V předmětech s převahou praktického zaměření (např. tělesná výchova, praktika, řemesla) si učitel všímá
zejména:
 kvality a rozsahu osvojených dovedností, ovládání pracovních postupů
 zda žák/yně při praktických činnostech využívá adekvátně i teoretické znalosti
 organizace vlastní práce žáka/žákyně
 kvality zpracování úkolu včetně samostatnosti a osobitosti při jeho provádění
V citově prožitkové oblasti
V předmětech s převahou uměleckého zaměření (např. výtvarná výchova, hudební výchova, eurytmie) si
učitel všímá zejména:
 individuálního uměleckého vyjadřování, které vychází z žákova niterného prožívání umění a jeho
osobitého uchopení (oproti mechanickému zpracování úkolů)
 osvojení potřebných dovedností a jejich tvořivé aplikace
 přístupu žáka/žákyně k práci, jeho/její snahy o kvalitu provedení úkolů a usilování o originalitu
 úrovně estetického vnímání, přístupu k uměleckému dílu
Hodnocení učitelem je zpravidla doprovázeno různými formami sebehodnocení žáků. Nejčastěji se
tak děje rozhovorem či v rámci vyhotovování portfolií, v nichž se žáci reflexní formou zaměřují také na vlastní
práci v daném předmětě či na daném projetku. Zaměřují se také na to, jaké dovednosti, schopnosti a postoje
si při tom osvojili.
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ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI
Výuka žáků se specifickými poruchami učení je přizpůsobena na základě konzultací s pracovníky
pedagogicko-psychologické poradny a jejich doporučení.
Pracovníci školního poradenského pracoviště
Provoz školního poradenského pracoviště na naší škole zajišťují:
výchovný poradce,
školní metodik prevence,
Členové školního poradenského pracoviště mají vypsané pravidelné konzultační hodiny. Mohou se
na ně obracet žáci, rodiče a učitelé. Pro práci školního poradenského pracoviště jsou vymezeny samostatné
prostory.
Rodičům, žákům i učitelům nabízíme:
poradenství a odborné vedení v případě výukových, vztahových nebo osobních problémů,
- zaměřujeme se na aktivní vyhledávání problémových žáků a následnou práci s nimi (ve spolupráci
s pedagogickou poradnou, střediskem výchovné péče, K-centrem),
- propojení péče o integrované žáky a žáky se speciálními potřebami na úrovni školy, např. formou
reedukace se školní speciální pedagožkou v malých skupinách,
- nedílnou součástí činnosti je práce s třídními kolektivy (prevence patologických jevů, řešení šikany atd.),
- v průběhu školního roku pořádáme besedy, přednášky a další zajímavé akce určené pro žáky, jejich
rodiče a učitele.

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH
Mimořádně nadaní žáci mají též na waldorfské škole své místo. Žák je při činnostech, pro něž je
nadán, motivován náročnějšími úkoly k větší aktivitě. Ovšem waldorfská pedagogika žádné nadání
neupřednostňuje, proto žáci s výrazně jednostranným nadáním mají příležitost se rozvíjet komplexně
a nepřetěžovat pouze jednu stránku své osobnosti. Mimořádně nadaní žáci v některých případech velmi trpí
v oblasti sociální, a proto učitel volí často metodu skupinové práce, kde mimořádně nadaný žák může např.
v roli vedoucího skupiny nebo projektu prokázat své schopnosti a zároveň se učit komunikaci a spolupráci se
spolužáky.
Přesto při vzdělávání mimořádně nadaných žáků je nutné, aby učitelé vycházeli z principů
individualizace a vnitřní diferenciace ve třídě:
 tvorbou individuálních vzdělávacích plánů,
 rozšířením vzdělávacích obsahů,
 zadáváním specifických úkolů,
 zapojením mimořádně nadaných žáků do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů,
- formou konzultací.

ŽÁCI A BOZP
Ve výuce žáci dodržují pravidla bezpečnosti a řídí se řády učeben, dílen a ustanoveními školního
řádu.
Žáci jsou proškoleni v bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Nejde však jen o zdraví fyzické, ale i
duševní. Žák se učí jisté sebevýchově, vstřebává náhled na harmonické žití a soužití s okolím. Učí se
sociálním dovednostem a základním morálním pravidlům.
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ŠVP Waldorfské lyceum – zaměření humanitní a přírodovědné
Obor vzdělávání: 78-42-M/06 Kombinované lyceum
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2016

ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM
PROFIL ABSOLVENTA
Ze záměrů a vize školy vyplývá, že by absolventem měla být sebevědomá, tvůrčí a zodpovědná
lidská osobnost, schopná s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.
Studijní obor Kombinované lyceum nabízí žákům získání všeobecného vzdělání a základů odborného
vzdělání podle zvoleného zaměření, které plní průpravnou funkci k předpokládanému vysokoškolskému
nebo vyššímu odbornému studiu.
Vzdělávání v oboru Kombinované lyceum má perspektivní a dynamizující povahu - směřuje k
vytváření osobnostní identity žáka na základě všeobecně kulturních, společenských a mravních hodnot, k
růstu jeho sociální zralosti a kompetence, k osvojení širokého vzdělanostního základu i odborných
předpokladů pro další studium v rámci zvolené specializace. Při studiu budou u žáka pěstovány nejen jeho
poznávací schopnosti, ale také sociální cítění a umělecké vnímání, získá praktické zkušenosti z řady
činností. To dává žákovi předpoklady aktivně, svobodně a zodpovědně utvářet jak svůj vlastní život, tak
přispět svým dílem i k utváření společenských poměrů. Být aktivní a flexibilní v podmínkách rychle se
měnícího globalizujícího světa. Široký vzdělanostní základ a praktické zkušenosti mohou být pro něj
východiskem pro celou řadu pozdějších specializací, umožňují mu pružněji se přizpůsobovat podmínkám
pracovního trhu a možnostem rekvalifikace v širokém spektru oblastí.

ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA WALDORFSKÉHO LYCEA
Absolvent prošel obecněji pojatým odborným vzděláváním, které obsahuje vyšší podíl všeobecného
vzdělávání. Získal významné předpoklady pro další studium. Zvolil si přírodovědné či humanitní zaměření,
které taktéž směřuje k možnosti přímého uplatnění na trhu práce.

HUMANITNÍ ZAMĚŘENÍ
Absolvent je připraven zejména k terciárnímu studiu humanitních oborů na filosofických,
pedagogických a sociálně orientovaných fakultách vysokých škol; studiem získal vhled do problematiky
humanitních oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu.
Dále získal odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit
v nejširším spektru výchovně vzdělávacích a sociálních institucí a na pracovištích, na kterých se vyžaduje
připravenost k efektivní práci s lidmi, orientace v lidské osobnosti, sociální dovednosti, využití prostředků
informačních a komunikačních technologií a znalost dvou cizích jazyků.

PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ
Absolvent je připraven zejména ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se
zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace, medicínu, farmacii, tvorbu a ochranu životního
prostředí, zemědělství a učitelství přírodovědných předmětů. Absolvent během studia získal vědomosti,
dovednosti a návyky potřebné pro terciární vzdělávání. Nebude-li pokračovat ve studiu, najde vzhledem k
širokému vzdělanostnímu základu a jeho prohloubení v přírodovědných předmětech uplatnění v činnostech
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laboratorního a provozního charakteru, jakož i v administrativní a správní činnosti, zejména v oblastech
příslušného specializačního prohloubení.
Úzké propojení prohlubujícího přírodovědného studia se společenskovědními, rukodělnými
a uměleckými předměty společného základu oboru mu navíc umožnilo získat širší přehled o problémech a
otázkách překračujících rámec rozdělení na humanitní a přírodní vědy, stejně jako o mezioborových
vztazích v současném komplexním a globalizovaném světě. Tento široký vzdělanostní základ mu umožňuje
snadnější adaptaci a orientaci v dynamicky se proměňující společnosti a světě práce. Poskytuje dobré
výchozí podmínky pro případné další vzdělávání v kvalifikačních a rekvalifikačních kurzech a modulech.

ORGANIZACE VÝUKY
Vyučovací den má tři části:
- první epochové vyučování - 110 minut – pondělí až pátek
- druhé epochové vyučování - 90 minut – úterý až středa
- odpolední samostatné vyučovací hodiny - 45 minut
Pojem epochové vyučování znamená, že se daný předmět vyučuje v časovém bloku po dobu dvou
až čtyř týdnů a poté je vystřídán jiným předmětem. Toto umožňuje práci projektovým způsobem a hlubší
proniknutí do daného předmětu.
V prvním a druhém ročníku jsou všechny předměty společné. Od třetího ročníku se dělí žáci podle
zvoleného zaměření (specializace) a probíhá vyučování předmětů jednotlivých specializací.

CHARAKTERISTIKA ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM A HLAVNÍ CÍLE
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Cíle školního vzdělávacího programu korespondují s principy moderního všeobecného vzdělávání a
ve svých zásadách se ztotožňují s progresivními pedagogickými trendy současnosti. Vzdělávací cíle
navazují na východiska programu, především vycházejí z hlavního předpokladu své koncepce, kterým je
celostní osobnostní rozvoj žáka. Tyto cíle proto v obecné a ideální podobě vedou k vytvoření klíčových
kompetencí a významných osobnostních rysů.
Směřují především:
k svobodné autonomní osobnosti, která dokáže nezávisle a logicky myslet, samostatně usuzovat,
prožívat a jednat, která má zájem o okolní svět, je schopna se s ním vnitřně spojit a zodpovědně s
ohledem na potřeby svého okolí uskutečňovat své intence;
k všestranně tělesně, duševně, duchovně i sociálně rozvinuté a v širším smyslu slova zdravé
osobnosti, která si své zdraví uvědomuje a pečuje o ně;
k osobnosti, která je vybavena motivací a schopnostmi k celoživotnímu učení;
k osobnosti, která je sociálně kompetentní, je schopná spolupracovat a komunikovat s druhými,
která má zájem o druhé a je schopná soucitu, respektu, ohleduplnosti a tolerance;
k osobnosti, která dokáže tvořivě a iniciativně jednat, kreativním způsobem reagovat na podněty
života a vnějšího světa a která se k životním poměrům a situacím staví flexibilně.
Veškeré vzdělávání buduje předpoklady k tomu, aby byl žák schopen převzít zodpovědnost a péči
za svůj budoucí osobní, občanský i pracovní život, aby jeho výchova a vzdělávání přešly přirozeným
způsobem do sebevýchovy a sebevzdělávání a aby žák svůj život vedl ve smyslu vyváženého
a všestranného uplatňování svých lidských kvalit.
Celkově je studium koncipováno tak, aby se žák:
učil poznávat - osvojil si nástroje pochopení světa, rozvinul vlastní „živé“ myšlení
učil jednat - byl schopen tvořivým způsobem zasahovat do svého prostředí, měl vůli
k zodpovědnosti
učil žít společně - byl schopen komunikovat a spolupracovat s ostatními a podílet se tak na
různých lidských činnostech
učil být - dokázal utvářet vlastní osobnost, najít svou individuální cestu životem
Program školy je založen na širokém všeobecně vzdělávacím základu, vedle obvyklých předmětů
jsou jeho součástí i různé odborné a umělecké kurzy, praktika a jazykové výměnné pobyty.
Účelem tzv. praktik (zeměměřičské, ekologické, sociální a profesní, 1-2 týdny v každém ročníku) je
získání praktických zkušeností s reálnou prací a životem a rozvíjení sociálních dovedností. Žáci tak získají
celostnější pohled na svět, uvědomí si lépe souvislosti, příčiny a důsledky některých jevů.
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Výchovně vzdělávací strategie ŠVP Waldorfské lyceum rozvíjí následující klíčové kompetence:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent dosáhl prohloubení vzdělanostního základu, tzn. absolvent by
měl:
stát se vnitřně integrovanou a socializovanou osobností, která vědomě hledá smysl své existence, je
schopna překonávat danosti a směřovat k trvalejším hodnotám na základě samostatného úsudku s
vědomím osobní zodpovědnosti za utváření svého života i svého okolí;
volit pro sebe vhodné strategie a techniky učení, využívat ke svému učení různé informační zdroje,
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení s využitím vnější i vnitřní evaluace;
samostatně porozumět běžné problémy objektivně (na základě ověřených informací) s využitím
adekvátních postupů a prostředků a ve spolupráci s ostatními lidmi;
řešit vhodným způsobem problémové sociálně komunikativní situace;
schopnost vyjadřovat a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory písemně i ústně a
vhodným a tvůrčím způsobem reagovat ve různých situacích jak v mateřském, tak v cizím jazyce;
vést konstruktivní rozhovor, mít zájem komunikovat s ostatními, uvědomovat si a vhodně uplatňovat
estetickou a emocionální stránku jazyka;
rozvíjet své tvořivé síly prostřednictvím umění a chápat, že umění je hlavním zdrojem tvořivosti, která se
pak uplatňuje v mnoha profesních oblastech;
usilovat kultivaci svých estetických schopností a podílet se tak na kulturním životě;
rozpoznat a využít příležitosti pro osobní či profesní seberozvoj, zhodnotit přínosy a rizika takovéto
příležitosti na základě pochopení širšího kontextu a uvědomit si její etický rozměr;
používat matematické myšlení k řešení problémů v různých životních situacích, používat soubor znalostí
a metod používaných k objasnění přírodních zákonů ke kladení otázek a k formulaci závěrů založených
na důkazech;
vyvažovat kritický úsudek a zvídavost úctou k objektu zkoumání a porozuměním obecným etickým
hodnotám;
využívat ICT ke zpracovávání dat získaných prostřednictvím pozorování, experimentů a měření a
k dokonalejší organizaci práce a týmové spolupráce;
orientovat se v zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdraví a používat vědomosti o zásadách
poskytování první pomoci při úrazu;
vědomě užívat základních právních aspektů a etických zásad týkajících se práce s informacemi a
výpočetní technikou, copyrightu a osobních dat.

ODBORNÉ KOMPETENCE
HUMANITNÍ ZAMĚŘENÍ
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi dosáhli prohloubení vzdělanostního základu v oblasti
humanitního zaměření pro další vzdělávání a budování své profesní kariéry, tzn. absolventi by měli:
rozpoznat strategie učení a zjistili, které jim nejlépe odpovídají a dokázali porozumět strategiím učení
ostatních;
umět zhodnotit vlastní práci, dokázali vyhledat radu, informaci a podporu tam, kde je toho třeba a
následně dokázali zhodnotit práci ostatních;
být motivováni k tomu, aby uplatňovali to, co získají v procesu učení, životními zkušenostmi a svou
aktivitou při vyhledávání možností učit se a aplikovat výsledky učení v životních, problémových
situacích, v různých kontextech;
dokázat konstruktivně komunikovat v různém prostředí;
umět vytvářet při jednání pocit důvěry na základě uplatňování empatie vůči ostatním;
být schopni sebeovládání a mít vědomí etických norem;
zvládat stresové situace a zklamání a dokázat je nahlížet a řešit konstruktivním způsobem;
dokázat rozlišovat a respektovat rozdílnost potřeb a hodnot mezi profesní a soukromou sférou vlastního
života;
vážit si různosti, respektovat ostatní a být připraveni překonat předsudky a hledat kompromisy;
být schopni rozpoznat příležitosti pro osobní či profesní seberozvoj, zhodnotit přínosy a rizika takovéto
příležitosti na základě pochopení širšího kontextu a uvědomit si její etický rozměr;
chápat důležitost tvořivého vyjádření idejí, zkušeností a emocí prostřednictvím různých médií, jako např.
hudby, divadla, literatury a vizuálního umění a dokázat se jejich prostřednictvím vyjádřit;
rozumět důležitosti estetických faktorů v každodenním životě.
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PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi dosáhli prohloubení vzdělanostního základu v oblasti
přírodovědného zaměření pro další vzdělávání a budování své profesní kariéry, tzn. absolventi by měli:
osvojit si a chápat ve vztazích a souvislostech klíčové přírodovědné pojmy na úrovni potřebné k
úspěšnému terciárnímu studiu přírodovědných předmětů a jejich praktických aplikací, včetně učitelství
příslušných předmětů;
získat přehled o klíčových otázkách a problémech, které řeší přírodověda současnosti a chápat je v
jejich širších kulturních a společenských souvislostech;
analyzovat a hodnotit přírodovědné problémy, formulovat hypotézy a hledat praktickou cestu k jejich
ověření;
osvojit si základní přírodovědné empirické postupy a kulturu kritického vědeckého myšlení;
postupovat v praktických činnostech s ohledem na zásady bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví
při práci;
vnímat etické souvislosti přírodovědného výzkumu a jeho praktických aplikací, postupovat v praktických
činnostech šetrně k živé i neživé přírodě s ohledem na zásady trvalé udržitelnosti vývoje a
zodpovědnosti člověka vůči společnosti a přírodnímu světu;
osvojit si schopnost číst a porozumět obsahu přiměřeně náročného odborného textu, pracovat s více
informačními zdroji, ověřovat nalezené informace a kriticky je posoudit;
osvojit si praktické dovednosti a kulturu vedení věcného odborného dialogu i polemické rozpravy na
přírodovědné téma;
vést přesné záznamy a protokoly o prováděných pozorováních a pokusech, doplnit je věrným nákresem
a výsledky a závěry shrnout do strukturovaného a srozumitelného textu včetně uvedení odkazů na
použitou literaturu a další zdroje;
osvojit si schopnost organizovat a řídit vlastní učení, plánovat, organizovat a řídit svou pracovní činnost.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ
Podmínky přijetí ke vzdělávání waldorfského lycea upravuje § 59 až § 61, § 62, § 63 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších změn a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacích řízení ke vzdělávání na středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem. Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je povinen ředitel školy vyhlásit nejméně
jedno kolo přijímacího řízení. Přijímací zkouška pro první kolo přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy
vyhlášena, se koná v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Podrobná kritéria pro přijímací
řízení jsou vždy zveřejněna v zákonném termínu i na webových stránkách školy a to pro všechny obory
vzdělávání.
Pro přijímací zkoušky do čtyřletého cyklu studia – waldorfské lyceum:
jsou využívány vlastní přijímací testy a to test z českého jazyka a test z matematiky, jsou-li
stanoveny,
všichni uchazeči jsou povinni se účastnit pohovoru – uměleckého výstupu
dále se započítává prospěch ze základní školy a případně i další skutečnosti, které osvědčují
vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Přijímací zkoušky do všech oborů vzdělávání se konají podle platné legislativy a svým obsahem a
obtížností nepřekračují vzdělávací obsah rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o
maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním
předpisem.
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ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY
Způsoby a podmínky ukončování vzdělávání waldorfského lycea stanovuje § 72 a § 77 až § 82
školského zákona a vyhláška o ukončování studia ve středních školách a učilištích. Maturitní zkouška se
skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně
vykoná obě části maturitní zkoušky.
Profilová část maturitní zkoušky pro obor vzdělání Kombinované lyceum se skládá ze tří povinných
zkoušek. Ředitel školy určí nabídku těchto povinných zkoušek, jejichž obsah je v souladu s učebními
osnovami povinných vyučovacích předmětů a volitelných vzdělávacích aktivit vymezených ve školním
vzdělávacím programu.
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ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
Ročník a předmět, v němž je daný předmět
realizován
Waldorfské lyceum
Průřezová témata

obsah tématu

číslo

1
PD-pro

Osobnost a její rozvoj

ODS ČJ-int
1
DV-int

2
PD Nj-int int
HVint
ČJ-int
DV-int

TV-int

Komunikace,
vyjednávání, řešení
konfliktů

Společnost jednotlivec a
společenské skupiny,
kultura, náboženství

Občan v
demokratické
společnosti (ODS)

Stát, politický systém,
politika, soudobý svět

Masová média

Morálka, svoboda,
odpovědnost,
tolerance, solidarita

Člověk a životní
prostředí (ŽIV)

PD-pro
ODS ČJ-int
2
DV-int
ZePrpro
Aj-int
ODS BI-int
3
ZSV-int
Nj-int
Aj-int

HVint

ČJ-int

4
TVint

ČJ-int

Nj-int
PD int
ČJ-int
DV-int

DV-int Nj-int Biz-int
Biz-int
TV-int
ZSVint
Nj-int
TVČJ-int int
ČJ-int
AJ-int
Biz-int
DV-int
Chz-int

TV-int

Biz-int

BI-int

Nj-int

HVBiz-int int
BI-int
ZSVint
Nj-int

TV-int
Biz-int
ZSV-int
Nj-int
HV-int
Nj-int

ODS
4
ČJ-int
ODS DV-int
5
BI-int
ZSV-int
PD-pro
ZePrODS pro
6
ZSV-int
TV-int

Potřebné právní
minimum pro
soukromý a občanský
život

ODS
7

Biosféra v
ekosystémovém
pojetí

ŽIV 1

Současné globální,
regionální a lokální
problémy rozvoje a
vztahy člověka k
prostředí

TVint

3
TVint
HVint

ŽIV 2

ČJ-int
DV-int

Aj-int
ČJ-int
DV-int

ČJ-int

Aj-int

TV-int

ZSV-int

TV-int

TV-int

Aj-int
ZSVint

M-int

Z-int

BI-pro

BI-int

BI-int
CH-int

BI-pro
CH-int
Z-int

CH-int
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Aj-int
Biz-int
Chz-int
Aj-int
Biz-int
Chz-int

Možnosti a způsoby
řešení
environmentálních
problémů a
udržitelnosti rozvoje

ŽIV 3

Hlavní oblasti světa
práce,
charakteristické
znaky práce, mzda,
pracovní doba,
možnosti kariéry

PRA
1

Trh práce, jeho
ukazatele, všeobecné
vývojové trendy,
požadavky
zaměstnanců

PD-pro
CH-int

Informace jako
kritéria rozhodování o
další profesní a
vzdělávací dráze

Člověk a svět
práce (PRA)

Aj-int
Chz-int

Aj-int
PRA
2
Nj-int

Soustava školního
vzdělávání v ČR

PD -int Z-int Biz-int
BI-pro
BI-int
CH-int
CH-int
FY-int

PRA
3

PD-pro

PD int
Aj-int

ČJ-int
DV-int
EK-int

ČJ-int
DV-int
EK-int

PRA
4

Písemná i verbální
sebeprezentace při
vstupu na trh práce

PRA
5

Zákoník práce,
pracovní poměr,
pracovní smlouva,
práva a povinnosti

PRA
6

Aj-int
Nj-int

ČJ-int
DV-int

ČJ-int
Biz-int
CHz-int

EK-int

EK-int
Soukromé podnikání,
podstata a forma
podnikání

PRA
7
INF-int

Podpora státu ve
sféře zaměstnanosti

PRA
8

Práce s informačními
médii při vyhledávání
pracovních příležitostí

PRA
9

EK-int

INF-int

Informační a
komunikační
technologie (INF)

Obsah průřezového tématu vymezuje příslušná výše uvedená klíčová
kompetence a vzdělávací oblast. Průřezové téma je zpravidla realizováno v
samostatném vyučovacím předmětu Informatika.

vysvětlivky:
int - integrováno do výuky
pro - v rámci projektu
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UČEBNÍ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU KOMBINOVANÉ LYCEUM
Min. počet
Čerpání
Dotace podle učebního plánu
týdenních
Zkratka
disponibilních
WŠ Příbram
Vzdělávací oblasti vyučovacích Vyučovací předmět vyučovacího
hodin
hodin
předmětu
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem 1. – 4. ročník
celkem
Jazykové
vzdělávání a
komunikace
Společenskovědní
vzdělávání

Přírodovědné
vzdělávání
Matematické
vzdělávání

Estetické
vzdělávání

Vzdělávání pro
zdraví
Vzdělávání v inf. a
komunikačních
technologiích
Ekonomické
vzdělávání

Humanitní
zaměření

Přírodovědné
zaměření

Ostatní

Disponibilní
hodiny
CELKEM
HUMANITNÍ
CELKEM
PŘÍRODOVĚDNÉ

6

Český jazyk a
literatura
Anglický jazyk

ČJ

2,5

3,5

2,5

3

11,5

5,5

AJ

4

3

3

4

14

Německý jazyk

NJ

3

3

2

2

10

Dějepis
Zásady
společenských věd
Biologie

D

2

2

1

1

6

ZSV

1

1

1

1

4

BI

2

2

1

5

Chemie

CH

1

2

1

4

Fyzika

FY

1,5

1

1,5

Zeměpis

Z

1,5

1

1

Matematika

M

3

3

3

3

12

část předmětu ČJ

ČJ

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Hudební výchova

HV

1

1

1

3

Dramatická výchova

DV

1

1

1

3

Výtvarná výchova

VV

1

1

1

3

Dějiny umění

DU

1

1

1

1

4

Eurytmie

EU

1

1

1

1

4

Tělesná výchova

TV

1

1

1

1

4

6

Informatika

INF

2

2

1

1

6

0

3

Ekonomie

1

3

0

21

8

13

10

12

8

16

16

0

E

2

0

4

PED

1,5

1,5

3

Psychologie

PSY

2

2

4

SP

2

2

4

Komunikace

KOM

1

Výtvarné vzdělávání

VVz

1

1

2

Hudební vzdělávání

HVz

1

1

2

Biologie v zaměření

BIz

2,5

2,5

5

Chemie v zaměření
Matematika v
zaměření
Fyzika v zaměření

CHz

2,5

2,5

5

Mz

2

2

4

FYz

1

1

2

Fotografie

FOT

Práce se dřevem

PD

Knihvazačství

KN

Maturitní seminář

MS

1

1

2

3,5

3,5

Pedagogika
Sociální práce

3

1

2

3

0

0

0

3

3

0

0

0

1

1

2

2

2

34,5

29,5

128,0
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34,5

29,5

128,0

25

1
1

25
128
31,0
128
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33,0

ROZVRŽENÍ VÝUKY DO TÝDNŮ
Přehled využití týdnů období září - červen
Činnost / ročník

1.

2.

3.

4.

Vyučovaní podle rozpisu učiva

34

34

34
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Adaptační týden (práce se dřevem)

1

0

0

0

Biologické a ekologické praktikum

0

1

0

0

Sociální praktikum

0

0

1

0

Profesní praktikum

0

0

0

2

Maturitní seminář

0

0

0

2

Časová rezerva

1-4

1-4

1-4

1-4

Celkem

36

36

36

33

Poznámky k učebnímu plánu:
- Zkratky „p, v“ znamenají: p = povinný obsahový okruh, v = volitelný obsahový okruh
- Povinný obsahový okruh a volitelný modul - znamenají pro žáky v obou případech povinné předměty, volitelnost využívá škola pro výběr modulů.
-

Vyučovací jednotky se pro potřeby učebního plánu přepočítávají takto: první epochové vyučování - 110 minut, což se zaokrouhleně přepočítává na 12 hodin
týdně, druhé epochové vyučování (út-čt) - 90 minut - 6 hodin týdně.

-

V ŠVP škola rozpracovala a realizuje dvě ze tří nabízených zaměření (specializací) - humanitní a přírodovědné, žáci si je volí od počátku 3. ročníku.

-

Pro zaměření byly školou zvoleny tyto volitelné moduly: pro humanitní specializaci – výtvarné vzdělávání a hudební vzdělávání; pro přírodovědnou
specializaci – matematika, fyzika, chemie

-

Projektové kurzy a praktika jsou zároveň učební praxí.

-

Maturitní semináře mají za cíl přípravu žáků v určitém všeobecně vzdělávacím předmětu k maturitní zkoušce či přijímací zkoušce na vysokou školu. Žák si
dle svého zájmu vybírá dva semináře, každý v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Učivo i výsledky vzdělávání zpracuje učitel do konkrétního tematického
plánu na daný školní rok. Vychází přitom z potřeb žáků pro jednotlivé zkoušky.

-

Předmět český jazyk a literatura v sobě integruje předměty vzdělávání a komunikace v českém jazyce a literárněvědnou část estetického vzdělávání

-

Kulturněvědná část estetického vzdělávání je rozložena do výuky předmětů: Z, DU, VV, D, ČJ, E a PD.
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UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Předmět je tvořen třemi
navzájem se prolínajícími složkami: slohovou, jazykovou a literární. Velký důraz je kladen na zvyšování úrovně vyjadřování v písemné i mluvené podobě, takto
získané dovednosti pak následně umět využít pro další efektivní vzdělávání. Východiskem pro výuku českého jazyka a literatury na lyceu je práce s náročnějšími
uměleckými texty, cílem je jejich recepce a produkce, intenzivní čtenářský zážitek. Hlavním posláním předmětu je jednak vypěstovat u žáka dobrou úroveň
jazykové kultury, jednak v žákovi probudit lásku k psanému slovu a literatuře vůbec. Český jazyk a literatura tak vybavují žáka sumou znalostí a dovedností, která
mu umožňuje správně vnímat všechna jazyková sdělení, porozumět jim, vhodně a přiměřeně k situaci se vyjadřovat a účinně uplatňovat výsledky svého
poznávání. Výuka je realizována zčásti výkladem učitele, ten bývá doplněn skupinovou prací žáků, videoprojekcí, žákovskými prezentacemi, krátkodobými
projekty, referáty, prací s internetem, návštěvou filmových nebo divadelních představení a exkurzemi.
Forma realizace
Český jazyk a literatura je předmět povinný, vyučuje se ve čtyřech ročnících. Vyučování tohoto předmětu je rozděleno na epochy a procvičovací hodiny, epocha
je věnována některému z témat vzdělávacího obsahu daného ročníku, v procvičovacích hodinách se aplikují získané vědomosti a dovednosti, případně se
probírají menší tematické celky. V předmětu Český jazyk a literatura jsou naplňovány očekávané výstupy vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace.
Časová dotace tohoto předmětu:
1. ročník – 2,5 hodiny týdně
2. ročník – 3,5 hodiny týdně
3. ročník – 2 hodiny týdně
4. ročník – 3,5 hodiny týdně
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Český jazyk a literatura rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky, aby plánovali a organizovali vlastní pracovní činnost, stanovovali si krátkodobé i dlouhodobé cíle s ohledem na osobní rozvoj
 využívá všech dostupných zdrojů informací, podporuje kritický přístup žáků k těmto zdrojům
 hledá různé metody učení s ohledem na efektivitu vlastního procesu učení, poznatky a informace zpracovává různými způsoby
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede žáky k tomu, aby rozpoznali problém, analyzovali ho a objasnili jeho podstatu
 motivuje žáky k hledání vhodných způsobů řešení problémů
 problémové situace využívá jako jeden z možných prostředků vlastního rozvoje žáka
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podporuje nahlížení na problém z různých stran, objektivní hodnocení záporů a kladů navrhovaného řešení

Kompetence komunikativní
Učitel
 volí vhodné komunikační prostředky s ohledem na komunikační situaci a recipienta
 využívá vhodně verbální i neverbální prostředky komunikace
 motivuje žáky prezentovat vhodným způsobem své názory před známým i neznámým publikem
 vede žáky k správné interpretaci, k věcné a srozumitelné argumentaci
Kompetence sociální a personální
Učitel
 jedná s ohledem na ostatní lidi, přispívá k pozitivním mezilidským vztahům
 pomáhá žákovi odhadovat důsledky svého jednání, podle situace jeho jednání koriguje
 vytváří prostředí plné empatie, porozumění a tolerance
 vede žáky k reflexi a sebereflexi
Kompetence občanské a kulturní povědomí
Učitel
 respektuje práva vlastní i práva druhých lidí, přistupuje k lidem individuálně, bez předsudků, tímto směrem orientuje i žáky
 reflektuje aktuální dění a vhodným způsobem ho zařazuje do výuky
 vede žáky k ochraně životního prostředí, podporuje zodpovědný vztah k životnímu prostředí s ohledem na budoucí generace
Kompetence k podnikavosti
Učitel
 podporuje rozvoj osobního potenciálu žáka s ohledem na jeho budoucí profesní zaměření
 plánuje strategie pro co největší osobní rozvoj žáka, stanovuje cíle a podle nich konkrétní strategie koriguje
 vede žáky k orientaci na potřeby trhu, k uvědomění si případných rizik podnikání
 vede žáky, aby se reálně stavěli k vlastním možnostem a schopnostem i ke svému budoucímu uplatnění
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Žák/yně:
- napodobuje starověká obrázková písma (hieroglyfy, čínské
znakové písmo)
- se seznamuje s klínovým písmem, sanskrtem, hebrejštinou
- recituje úryvek z Bhagavaghíty.
- vyhledává nejdůležitější literární postavy a učí se je
klasifikovat ( bohové, démoni, lidé, zvířata a jejich proměny)
- objevuje základní zákonitosti eposu
- popíše odlišné rysy hrdinů v jednotlivých kultruách na
základě práce s texty
- srovnává mýty o stvoření světa v jednotlivých starých
kulturách

Epocha starověké literatury:
- paralelní vznik obrázkového písma ve staré Číně, Mezopotámii, Egyptě s
praktickými příklady
- postupný přechod k hláskovému písmu
- staroindická literatura – Ramajána, Bhagavaghíta
- žánr starověký epos a jeho charakteristiky
- epos o Gilgamešovi, Ramajáma, egyptská kniha mrtvých, Ilias a Odyssea
- sumerské, egyptské, hebrejské, řecké, indické mýty o svoření světa

Žák/yně:
- na prologu hry si zopakuje učivo poetiky – podtrhne
přízvučné slabiky a pak recituje společně se spolužáky
- popíše vlastnosti Oidipa
- rekapituluje přesně a jasně děj v závěru jednotlivých hodin
- rozpozná a popíše pojmy vládnout a ovládat – na příkladu
Kreonta
- zdůvodní tvrzení, že: „Oidipus byl neubožejší z ubohých.“
- na textu tragedie formuluje a popíše a rozliší základní dějové
části dramatu
- nakreslí schéma příběhu Oidipa, obsahující informace kdo,
kam, kdy a proč
- rozpozná a popíše rozdíl mezi výrokem poznat pravdu a
vlastnit pravdu a napíše krátký příběh na téma obou pojmů
- na ukázce synopse divadelní hry rozpozná základní části
divadelního představení (jednání, obrazy, výstupy)
- na příkladech rozliší komedií, tragédii a činohru
- v samostatné práci s divadelními programy vysleduje a
popíše, jaké profese se podílejí na vzniku divadelního
představení a co je obsahem divadelního programu
- obsahově i formálně řečnicky ztvární téma „lidská vlastnost“
a popíše, co je součástí úspěšnosti ústního projevu z hlediska
obsahu i formy
- ukáže na ukázce hlavní znaky eposu, dramaticky ztvární dílčí
scénu z Odyssey, vyhledá a popíše rozdíly ve dvou
překladech stejného místa z Odyssey
- charakterizuje formu bajky, dokáže popsat rozdíl mezi
bajkami Ezopovými a bajkami M. Macourka
- na literárních ukázkách rozliší epickou lyrickou poezii a
prózu, popíše hlavní témata lyrických a epických děl

Epocha antiky:
- základní charakteristiky řečtiny v psané i mluvené podobě
- Sofokles: Oidipus Vladař – práce s textem v úpravě J. Skácela – analýza textu,
recitace

- základní členění divadelní hry , struktura a součásti divadelní hry, formy
dramatu
antické řečnictví
- řecká próza: Illias a Odyssea
- řecká próza: Ezopovy bajky

- latinská literatura: přehled a exemplární díla - Aeneas, Umění milovat, Satyricon
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ODS 1, 2, 5
PRA 5

Žák/yně:
- začíná vnímat básně jako graficky, rytmicky a intonačně
ucelené texty; na textu zažívá rytmické stopy, sám/sama se
pokouší u zadaných textů odhalit básnické stopy
- uvědomuje si specifika přízvuku v různých jazycích a jeho
důležitost při utváření básnických textů
- má za úkol seznámit se i s časomírou, která se odkazuje
nejen k antice, ale i k době národního obrození v Čechách
- se seznámí s fonetickými a lexikálními zákonitostmi rýmu, na
základě ukázky sám/sama odhaluje zvláštnosti u různých typů
rýmů; sám/sama si vyzkouší vlastní rýmy na zadaná slova;
sestavuje si pro ukázku tzv. rýmovník – všechny možné rýmy
na konkrétní slova
- se seznamuje se základními básnickými formami, zjišťuje
jejich geografický původ
- na základě práce s básnickými texty J. Skácela, J.
Vrchlického, F. Villona, W. Shakespeara atd. odhaluje
obsahové i formální zákonitosti jednotlivých básnických forem
a sám/sama se pokouší jednodušší formy vytvořit
- se v kontrastu s právě naučenými pevně danými básnickými
formami seznamuje s formou volného verše a s jeho
podobami, jako je např. tzv. „pásmo“
- se při práci s konkrétními básnickými texty se naučí
analyzovat básnické prostředky (básnické figury a tropy) a
vyzkouší si v cvičných úkolech sám/sama vytvářet svá
básnická pojmenování
- se samostatně pokusí o komplexní analýzu básnického textu,
kde uplatní vše, co se naučil/a
- má možnost si uvědomit poetiku písňových textů oblíbených
zpěváků a spojit si básnické umění s hudbou
- porovnává více verzí překladů jedné básně
- učí se formulovat své subjektivní pocity a vystihnout jemné
nuance, kterými básně působí
- uvědomí si, že pořadí básní v básnických sbírkách není
náhodně, ale často velmi promyšlené; na konkrétních
příkladech se pokusí objevit kompoziční zákonitost

Epocha poetiky:
- formální básnické prostředky – verš, strofa, metrum, rytmus, básnické stopy –
daktyl, trochej, jamb, anapest, spondej
Druhy prozodických systémů:
-tónický
-sylabický
-sylabotónický
-časoměrný
Rým, druhy rýmů, rýmová schémata:
- mužský, ženský rým
-štěpný rým, gramatický rým, makarónský rým
-obkročný, střídavý, ad.
Strofické útvary, básnické formy:
-dvojverší, čtyřverší
-haiku
-limerick
-ritornel
-rondó
-sonet
-villonská balada
- volný verš, pásmo – asociační kompoziční princip
- básnické figury (elize, elipsa, anafora, epifora, epanastrofa, inverze, apostrofa
ad.)
- básnické tropy – metafora, metonymie
- zvláštní básnické prostředky – oxymorón, epiteton
- analýza vybraného básnického díla, například Máje od K. H. Máchy
- experimentální a vizuální poezie
(Ch. Morgenstern, J. Hiršal, J. Kolář, V. Havel, G. Apollinaire) )
Další tematické okruhy:
- hudba a poezie – známí písničkáři a tvorba písňových textů (K. Kryl, J.
Nohavica, V. Vysockij, K. Plíhal, Z. Navarová, M. Eben ad.)
- umění překladu básnických textů
(např. básně Ch. Morgernsterna)
- kompozice básnických sbírek:
- zrcadlová kompozice (Kytice)
- kompozice na způsob hudebního díla ad.

- vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá
stanoviska;

- slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
- komunikační situace, komunikační strategie

Žák/yně:
- rozliší texty odborné, prosté sdělovací, umělecké
- rozliší umělecký text lyrický a epický, prózu, poezii a drama
- přesně, jasně popíše svou třídu, jednoho literárního hrdinu,
cestu do školy, spolužáka
- jasně, přesně s využitím básnických prostředků popíše svůj
výhled z okna
- popíše základní části detektivního příběhu a na praktické
ukázce doplní výpovědi postav

Cvičné hodiny:
- obecná stratifikace funkčních stylů a žánrů
- prostě sdělovací styl, vyprávění, výklad, popis, charakteristika, referát
- stratifikace národního jazyka
- základy obecné jazykovědy (vznik jazyka, funkce jazyka)
- modul osvojování pravopisu
- lexikologie, lexikografie
- hláskosloví v češtině
- práce s informacemi, práce s knihovními systémy, informační zdroje tištěné a
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- rozliší spisovné a nespisovné útvary národního jazyka, zná
použití spisovné a nespisovné češtiny v závislosti na
komunikační situaci
- je seznámen/a se základními otázkami obecné jazykovědy
- v praxi používá pravidla českého pravopisu
- se orientuje v základních lexikologických a lexikografických
příručkách a dovede s nimi podle zadaného úkolu pracovat; v
textu pozná frazeologický obrat, odborný termín, pořekadlo,
přísloví, rčení, zkratku, umí pracovat s pojmy synonymum,
antonymum, opozitum
- se orientuje v systému českých samohlásek, zná základní
pojmy jako je hláska, samohláska, souhláska, dvojhláska,
slovní a větný přízvuk, intonace; zná pravidla spisovné
výslovnosti češtiny
- si vyhledá potřebné informace k zadanému tématu v
knihovně i pomocí elektronických zdrojů; vyhodnotí relevantní
a nerelevantní informace, umí je uspořádat, samostatně
pracuje s informacemi
- se účastní exkurzí do kulturních organizací, tvoří si přehled o
institucích zaměřených na literaturu, kulturu; dobrovolně se
účastní literárních soutěží a reprezentuje školu
- orientuje se v nabídce kulturních institucí
- popíše vhodné společenské chování v dané situaci

elektronické
- návštěva knihoven, muzeí, exkurze, literární pořady, literární soutěže (probíhá
během všech ročníků průběžně)
- ochrana a využívání kulturních hodnot
- společenská kultura – principy a normy kulturního chování, společenská
výchova

Kultura
- orientuje se v nabídce kulturních institucí;
- popíše vhodné společenské chování v dané situaci;

- kulturní instituce v ČR a v regionu
- společenská kultura – principy a normy

- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci;
- vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny;
- řídí se zásadami správné výslovnosti;
- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;
- v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z
tvarosloví;
- pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého
jazyka;
- orientuje se v soustavě jazyků;
- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby;
- používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné
terminologie;
- nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak;
- orientuje se ve výstavbě textu;
- uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování;

Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností
- národní jazyk a jeho útvary
- jazyková kultura
- vývojové tendence spisovné češtiny
- postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky
- zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
- hlavní principy českého pravopisu
- tvoření slov, stylového rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce
- větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a
tvorba komunikátu
- komunikační situace, komunikační strategie
- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické i
dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
- projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich základní
znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační útvary, osnova,
životopis, zápis z porady, pracovní hodnocení, inzerát a odpověď na něj,
jednoduché úřední, popř. podle charakteru oboru odborné dokumenty)
- vyprávění, popis osoby, věc, výklad nebo návod k činnosti, úvaha
- druhy řečnických projevů
- publicistika, reklama
- literatura faktu a umělecká literatura

- ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně
formulovat odpovědi;
- využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova,
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat);
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Tyto výstupy z RVP jsou
odučeny v 1. - 4. ročníku ve
vedlejších hodinách. Prolínají
se také s výukou epoch.

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně;
- přednese krátký projev;
- vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly
mezi nimi;
- rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v
typických příkladech slohový útvar;
- posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu;
- sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary
(zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka…);
- odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních
útvarech odborného stylu, především popisného a
výkladového;
- sestaví základní projevy administrativního stylu;
- vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary;
- má přehled o slohových postupech uměleckého stylu;

- grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů

- zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období;
- zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil,
pro příslušný umělecký směr i pro další generace;
- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl;
- samostatně vyhledává informace v této oblasti;

Literatura a ostatní druhy umění
- umění jako specifická výpověď o skutečnosti
- aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového, současného i
minulého, v tradiční i mediální podobě
- vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech

- rozezná umělecký text od neuměleckého;
- vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a
rozdíly mezi nimi;
- rozpozná literární brak;
- text interpretuje a debatuje o něm;
- konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a
žánrů;
- při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie;

Tyto výstupy RVP ze
vzdělávací oblasti estetické
vzdělávání jsou odučeny
průběžně v 1. – 4. ročníku ve
vedlejších hodinách i
epochách

Práce s literárním textem
- základy literární vědy
- literární druhy a žánry
- četba a interpretace literárního textu
- metody interpretace textu
- tvořivé činnosti

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák/yně:
1. epocha - Parsifal, Komenský, česká renesance a baroko:
ODS 1, 2, 5
- se seznámí se zákonitostmi a symbolikou středověkého - žánr středověkého spirituálního románu – Parsifal / práce s texty od W. von
románu; při práci s dvěma různými texty odhalí rozdílné Eschenbacha a Pavla Křišťana
PRA 5
vypravěčské strategie; porovnává prozaické a veršované pojetí - postava Parsifala; charakteristika, vývoj a proměna hrdiny a člověka; interpretace
vybraných klíčových scén z příběhu
textu; základní hlediska, interpretace Parsifala
- formuluje typické postoje a smýšlení středověkého hrdiny o
lidské existenci a o světě, ale i jeho lidský vývoj
- formou diskuse reaguje na otázky, které si klade hrdina
středověkého duchovního románu: Kdo vlastně jsem? Jaký mám
úkol v životě?
(Občan v demokratické společnosti)
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- se pokouší proniknout ke smyslu díla a formulovat jej,
interpretovat text.
- na základě putování Parsifala – postavy ze středověkého
spirituálního románu – se seznamuje se zákonitostmi
středověkého chápání lidské existence, aktivují se v něm/ v ní v
souvislosti s věkem otázky typu: Kdo vlastně jsem? Jaký mám
úkol v životě? Existují náhody v mém životě?
- se seznámí se základními myšlenkami českého humanismu a
baroka, orientuje se v literárních žánrech a osobnostech, žijících
v těchto obdobích
český humanismus a renesance a české baroko:
- modelově popíše rozdíly a názorové posuny lidského vnímání - historická charakteristika období, základní literární žánry, orientační přehled
života a světa v období renesance a baroka
dobové literární produkce
- srovnává autobiografickou postavu poutníka s životem J. A.
Komenského Labyrint světa a ráj srdce
- se zamýšlí nad životním „leitmotivem“ J.A.K. (několikrát přišel o - Jan Amos Komenský
vše – o vlast, o rodinu, o spisy – vždy měl sílu začínat znovu a - biografie
znovu)
- postava poutníka v knize Labyrint světa a ráj srdce
- na základě textu sleduje systematickou cestu poutníka, který - práce s textem, interpretace
prochází světem, aby pro sebe našel to, co má v životě konat
- se učí pracovat s tzv. humanistickou češtinou za pomoci
slovníku, porovnává syntax a lexikální stránku humanistické a
soudobé češtiny
- interpretuje jednotlivé kapitoly, vysvětluje symboliku a metafory,
interpretuje text
- J.A.Komenský – vliv renesance (humanismu) a baroka v jeho díle
- na základě podobností i rozdílností obou postav provádí - porovnání dvou typů postav: Parsifala a Poutníka z knihy Labyrint světa a ráj srdce
komparaci
- posouzení humanistických a barokních prvků v díle J.A. Komenského
- se zamýšlí nad společnými a rozdílnými rysy a postoji postav
Parsifala a Poutníka
- na základě získaných informací o renesanční (humanistické) a
barokní literatuře rozliší a popíše tyto myšlenkové proudy v díle
J.A.Komenského
Žák/yně:
Světová renesance a baroko
- dostává přehled o literárních tendencích v období renesance, klasicismus, preromantismus:
baroka, klasicismu a preromantismu
- italská renesance:
- na příkladech literárních postav z doby renesance, baroka, Dante Alighieri – Božská komedie, F. Petrarca – Sonety
klasicismu (např., Othello Lakomec) porovnává jednotlivé typy G. Boccaccio –Dekameron, N. Machiaveli
charakterů literárních hrdinů
- francouzská renesance:
F. Villon, F. Rabelais, Pierre de Ronsard, M. de Montaigne
- španělská renesance:
L.de Vega, Tirso de Molina, Calderón, Miguel de Cervantes – Don Quiot
- anglická renesanční literatura:
G. Chaucer, Ch. Marlowe,
W. Shakespeare: historické hry, komedie, tragedie
- světové baroko:
T. Tasso . Pedro Calderón de la Barca. J. Donne,
J. Milton, H.J.Ch. von Grimmelshausen
- klasicismus:
Francie: Moliére –Lakomec , Jean de la Fontaine
Itálie – C. Goldoni,
- osvícenství:
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ODS 5

Francie: Ch. L. Montesguieu, Voltaire, encyklopedisté
Anglie: D. Defoe, H. Fielding, J. Swift, L. Sterne
- preromantismus:
Francie: J.J. Rousseau, A.F. Prévost, F.R. de Chateaubriand
Německo: G. E. Lessing, J. G. Herder, Sturm und Drang, J.W.Goethe, F. Schiller
Žák/yně:
Cvičné vedlejší hodiny:
- dostane přehled o literární produkci z období světového - světový romantismus:
romantismu
světový romantismus – obecně
- má základní vhled do vývojových proměn českého jazyka, Německo – Novalis, J. a W. Grimmové, H.von Kleist,
dovede český jazyk zařadit do příslušné jazykové rodiny
Anglie – G.G. Byron, P.B, Shelly, W. Scott,
- se orientuje v dělení slovanských jazyků
Rusko – A.S. Puškin, M. Lermontov,
- na praktických textových ukázkách vysoudí z kontextu objektivní N.V. Gogol,
i subjektivní činitele
Francie – V. Hugo, A. Dumas, A. de Musset,
- ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně USA – A.E. Poe,
ODS 2
formulovat odpovědi
Polsko – A. Mickiewicz, J. Slowacki,
- využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, Maďarsko – S. Petöfi
vyjadřují postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)
- vyjadřují se jasně a srozumitelně
- historické proměny českého jazyka v kontextu indoevropských jazyků
- základní teoretické poznatky uplatňuje při analýze textu v rámci - slovanské jazyky
vyučování i při individuálním rozboru doporučené četby
- slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
- se naučí základní strategie vedení diskuse
- komunikační situace, komunikační strategie
PRA 5
- si osvojí základní útvary publicistického a řečnického stylu; na - vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické i
vybrané téma sám/sama vytvoří zvolený útvar publicistického dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
stylu a publicistické texty analyzuje z hlediska použití jazykových - rozbor literárního díla: kompoziční postupy, tematický a myšlenkový obsah díla,
prostředků
interpretace textu, jazykové prostředky
- správně využívá jazykových prostředků spisovné i nespisovné - diskuse
češtiny v závislosti na komunikační situaci a funkci, dovede tyto - publicistický styl, řečnický styl
- jazyková kultura: problematika českého jazyka a médií
kódy bez problému střídat
- používá morfologicky správně utvořená slova; rozlišuje slovní
druhy z hlediska sémantického i formálního
nauka o tvoření slov, funkční morfologie (ohebné a neohebné slovní druhy)

- zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky;
- používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů;
- samostatně zpracovává informace;
- rozumí obsahu textu i jeho částí;
- pořizuje z odborného textu výpisky a výtah,
dělá si poznámky z přednášek a jiných
veřejných projevů;
- vypracuje anotaci;
- má přehled o denním tisku a tisku své
zájmové oblasti;
- má přehled o knihovnách a jejich službách;
- zaznamenává bibliografické údaje.

Práce s textem a získávání informací
- informatická výchova, knihovny a jejich
služby, noviny, časopisy a jiná periodika,
internet
- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení
studijní), orientace v textu, jeho rozbor
z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
- druhy a žánry textu
- získávání a zpracovávání informací z textu
(též odborného a administrativního) např.
ve formě anotace, konspektu, osnovy,
resumé, jejich třídění a hodnocení
- zpětná reprodukce textu, jeho transformace
do jiné podoby
- práce s různými příručkami pro školu
i veřejnost
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Tyto výstupy RVP ze
vzdělávací oblasti estetické
vzdělávání jsou odučeny
průběžně v 1. – 4. ročníku ve
vedlejších hodinách.

3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

ODS 1
Žák/yně:
J. W. Goethe – Faust
- se seznamuje s textem, interpretuje jej a během epochy za - z vývojového hlediska v žácích vzniká otázka: Co mohu udělat v tomto světě? Kde
pomoci učitele formuluje základní filosofické otázky a pokouší se je moje místo ve světě? Jaké jsou hranice mého poznání?
nad nimi uvažovat a diskutovat o nich
- tzv. faustovská smlouva – člověk a zlo, relativita dobra a zla, tenké hranice mezi
- aplikuje obrazný termín “faustovská smlouva” na společenské, dobrem a zlem
politické, etické ad. jevy v historii i v současnosti
- hledá a porovnává faustovské variace ve vybraných dílech
české a světové prózy i poezie
- faustovské a motivy v literatuře
- interpretace textu
- téma: konfrontace člověka se zlem a duchovní rozměr v literatuře (např. H. Heine,
CH. Marlow, T. Mann, M. Bulgakov, A. S. Puškin, I. Hermann, K. Mann, F. Pessoa,
L. Aškenázy, V. Havel)
- se seznamuje s tématy v literatuře, které jsou typické pro - preromantismus, romantismus v evropských literaturách:
období romantismu; dostává přehled o literární produkci v Německo: J. W. Goethe, F. Schiller, G. E. Lessing, J. G. Herder, Novalis, J. a W.
evropských zemích
Grimmové, H. Heine
Francie: J. J. Rousseau, A. F. Prévost, V. Hugo, Stendhal, A. Dumas, A. de Musset
Anglie: D. Defoe, H. Fielding, J. Swift, G. G. Byron, P. B. Shelley, W. Scott
Rusko: A. S. Puškin, M. J. Lermontov, N. V. Gogol
Polsko: A. Mickiewicz, J. Slowacki

ODS 5
Žák/yně:
- získává přehled o české a světové literatuře ve 2. pol. 19.
století; díky vybraným dílům vnímá v širších souvislostech klíčová
témata tohoto období v české a světové literatuře

Žák/yně:
Literatura 19. století; realismus:
- získává přehled české literární produkce z doby národního H. de Balzac, G. Flaubert, E. Zola
obrození, dále se orientuje v české a světové tvorbě přelomu 19. I. S. Turgeněv, I. A. Gončarov, L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij – interpretace
a 20. století, ve vybraných textech umí najít prvky symbolismu, vybraných textů.
dekadence
H. Sienkiewicz , H. Ibsen, H. Ch. Andersen , M. Twain
- orientuje se v poezii, próze předválečného, válečného a
poválečného období
- česká literatura 2. pol. 19. stol.:
- rozezná kompozici, jazykové prostředky a útvary uměleckého 60. léta – májovci
stylu, dovede výstižně popsat základní rozdíly mezi 70. léta – ruchovci, lumírovci, novoromantismus
charakteristickým stylem vybraných spisovatelů, např. K. - realisticko-naturalistická literatura:
Poláčka, K. Čapka, J. Čapka, V. Vančury, B. Hrabala ad.
K. V. Rais, J. Š. Baar, A. a V. Mrštíkové, G. Preissová, J. K. Šlejhar
ODS 2
- provede komplexní rozbor věty jednoduché i souvětí, prohlubuje
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si znalosti o větných členech, na textu dovede rozpoznat Cvičné vedlejší hodiny:
zvláštnosti větné struktury, dovede si odůvodnit pravidla - národní obrození a česká literatura
interpunkce v souvětí, orientuje se v zákonitostech tzv. valenční - česká a světová literatura přelomu století
teorie
- směry 20. století
- světová poezie, próza a v předválečném, válečném a poválečném období
- sloh: umělecký styl, esejistický styl, řečnický styl
- gramatika: syntax

PRA 5

4. ročník
Přesahy a vazby, průřezová
témata

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák/yně:
- se orientuje ve vývoji literatury 1. a 2. poloviny 20. století;
pracuje s básnickými ukázkami, kde si opakuje své znalosti z
epochy Poetiky a dále s prozaickými texty na základě ukázek
a vlastní četby

Vývoj literatury 20. století
- počátek století (P. Bezruč, F. Šrámek, F. Gellner)
- literatura meziválečná (J. Hašek, K. a J. Čapek, V. Vančura, J. .Durych, J.
Deml,
Fr. Kafka, L. Klíma)
- meziválečná poezie (J. Seifert, V. Nezval, F. Halas)
- literatura po roce 1945 - literatura doma a v exilu
- drama v české a světové literatuře ve 20. století, absurdní drama, divadla
malých forem
- literatura 90.let

- získá přehled o tendencích a myšlenkových proudech v
dějinách divadelnictví s důrazem na specifické české divadelní
scény
- na základě vlastního divadelního zážitku hovoří o průběhu
shlédnuté divadelní hry a vytvoří písemně krátkou recenzi
Žák/yně:
- dostává přehled o básnických směrech; na základě epochy
poetiky z 1. ročníku prohlubuje své znalosti a uplatňují je při
práci s konkrétními vybranými texty; sleduje klíčové literární
motivy ve vybraných dílech
- orientuje se v prozaické tvorbě 1. pol. 20 století; seznamuje
se s důležitými myšlenkami vybraných autorů, např. K. Čapka
ad.

Literatura 1. pol. 20. století:
Česká poezie a próza 1. pol. 20. století:
- poetismus, surrealismus – V. Nezval, J. Seifert, K. Biebl,
- katolický proud v poezii – J. Deml, J. Zahradníček; spirituální proud v poezii – F.
Halas, V. Holan, F. Hrubín, V. Závada,
- expresionismus v próze, legionářská literatura
- imaginativní próza – V.Vančura, K. Konrád,
- katolická próza – J. Durych, B. Reynek, J. Čep
- ruralismus
- socialistický realismus
- psychologická próza – J. Havlíček, E. Hostovský, J. Glazarová, V. Řezáč
- demokratický proud v literatuře – E. Bass, K. Poláček, K. Čapek, J. Čapek, F.
Peroutka

Žák/yně:
- získává přehled světové i české literatury
2. pol. 20. stol.; orientuje se v oblasti literární kritiky

Cvičné vedlejší hodiny:
- přehled světové literatury 2. pol. 20. století
- česká poezie a próza 2. pol. 20. století
- vývoj literární kritiky

- funkčně uplatňuje prostředky administrativního,

- sloh: administrativní styl, odborný a esejistický styl
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ODS 1

ODS 5

odborného a esejistického stylu; vytvoří strukturovaný
životopis, objednávku, žádost; připraví výklad, přednášku,
vede diskuzi
- se orientuje ve výstavbě i obsahu textu; významově logicky i
formálně graficky napíše výklad či jiný jazykový útvar na
zadané téma

- textová syntax, výstavba textu

- vhodně používá prostředky verbální i
komunikace s ohledem na komunikační situaci

- nauka o komunikaci – je prakticky průběžnou součástí ve všech ročnících;
završuje se zde praktickou přípravou na profesní komunikační situace, např.
pohovor u přijímacích zkoušek, pohovor při konkurzu apod.

nonverbální

PRA 5

- dichotomie spisovného a nespisovného jazyka
- správně využívá jazykových prostředků spisovné i
nespisovné češtiny v závislosti na komunikační situaci a
funkci, dovede tyto kódy bez problému střídat
- si opakuje učivo všech ročníků, připravuje se k maturitní
zkoušce
- si zopakuje a shrne poznatky z literární teorie

- opakování učiva 1.- 4. ročníku – příprava na maturitu
- literární teorie – shrnutí, opakování

39

ODS 2

ANGLICKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu
Cílem výuky angličtiny na waldorfském lyceu je dosažení komunikační kompetence, která vytváří předpoklady pro mezikulturní komunikaci a rozšiřuje
intelektuální a kulturní bohatství přesahující oblast mateřského jazyka. Prohlubuje všestranné i odborné vzdělání, rozvíjí žákovy dovednosti a zájmy a podmiňuje
kvalitu soustavného odborného růstu a celoživotního vzdělávání.
Hlavním cílem je bezpečné zvládnutí základů anglického jazyka, a včasné zachycení případných chybných návyků ve výslovnosti a gramatice, napravit je a
pokračovat v osvojování jazyka. Žáci mají dospět k poznání, že angličtina není jen školní předmět, z kterého jsou hodnoceni, ale že se jedná o vynikající a
praktický nástroj komunikace s lidmi, s kterými nesdílejí rodný jazyk.
Žáci mají porozumět mluvenému projevu v angličtině, ať už je pronášen rodilým mluvčím nebo cizincem; kromě toho mají začít hovořit, umět se plynule vyjádřit a
nebát se klást otázky.
Musíme brát v úvahu, že žáci přicházejí ze základních škol s různou jazykovou vybaveností. Vezmeme-li v úvahu měřítka modelové stupnice Společného
evropského rámce jazykových dovedností, tak se žáci nacházejí na počátku středoškolské docházky na úrovni A1 a A2. Cílem výuky je dosažení úrovně B1 a B2
a připravit žáky tak, aby mohli anglický jazyk bezpečně a jistě používat. Současná společnost má velké požadavky na zvládnutí cizích jazyků, osvojení si
světového jazyka, zvláště pak angličtiny, otevírá dveře k osobnímu i profesnímu růstu.
Žák i učitel budou postupovat dle vybraných průřezových témat, která jsou záměrně vybírána tak, aby žák absolvoval všechna obecná témata během svého
čtyřletého studia. Učitel bude s žáky komunikovat, bude pracovat s každým dle jeho individuálních potřeb, ale zároveň bude podporovat skupinovou práci,
vzájemnou výpomoc. Žáci pak budou hodnoceni za ústní a písemný projev a praktickou činnost v hodinách.
Forma realizace
Anglický jazyk se vyučuje ve čtyřech ročnících. Vyučování probíhá ve vedlejších hodinách a to jako hodiny s náplní gramatickou, tak hodiny anglické konverzace.
V předmětu Anglický jazyk jsou naplňovány očekávané výstupy vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace.
Časová dotace tohoto předmětu:
1. ročník – 4 hodiny týdně
2. ročník – 3 hodiny týdně
3. ročník – 3 hodiny týdně
4. ročník – 4 hodiny týdně
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Anglický jazyk rozvíjí učitel klíčové a odborné kompetence žáků tak, že absolventi by v rámci jednotlivých kompetencí měli:
Kompetence k učení






mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

40

Kompetence k řešení problémů






porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a
zdůvodnit jej
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,empirické) a myšlenkové operace
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

Kompetence komunikativní










vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.)
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné
odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

Kompetence sociální a personální












posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i
ekonomické záležitosti, být finančně gramotní
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
rozvíjet své obecně tvořivé síly prostřednictvím umění a chápat, že umění je hlavním zdrojem tvořivosti, která se pak uplatňuje v mnoha profesních
oblastech
usilovat o tvořivou kultivaci svých estetických schopností skrze umělecké sebevyjádření a podílet se tak na kulturním životě

Kompetence občanská a kulturní povědomí



jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i veřejném zájmu
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
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jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě
druhých
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.

Kompetence pracovní a podnikatelským aktivitám




ít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se
svými představami a předpoklady

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi








pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 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 s využitím celosvětové sítě Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně
gramotní

Odborné kompetence
Humanitní zaměření





umět zhodnotit vlastní práci, dokázali vyhledat radu, informaci a podporu tam, kde je toho třeba a následně dokázali zhodnotit práci ostatních;
dokázat konstruktivně komunikovat v různém prostředí
vážit si různosti, respektovat ostatní a být připraveni překonat předsudky a hledat kompromisy
rozumět důležitosti estetických faktorů v každodenním životě

Přírodovědné zaměření




osvojit si základní přírodovědné empirické postupy a kulturu kritického vědeckého myšlení
osvojit si schopnost číst a porozumět obsahu přiměřeně náročného odborného textu, pracovat s více informačními zdroji, ověřovat nalezené informace a
kriticky je posoudit
osvojit si schopnost organizovat a řídit vlastní učení, plánovat, organizovat a řídit svou pracovní činnost.
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:

Řečové dovednosti:
- receptivní řečová dovednost sluchová, poslech a porozumění monologických i
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých dialogických projevů
mluvčích v pomalém hovorovém tempu
- produktivní řečová dovednost ústní, mluvení zaměřené situačně i tematicky
- porozumí školním a pracovním textům
- čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje Jazykové prostředky:
se v textu
- výslovnost, intonace v tázacích i oznamovacích větách
-vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvidatelných - budování slovní zásoby
situací
- předpony, přípony, tvoření podstatných jmen, přídavných jmen a příslovcí
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti,
-gramatika:přítomný
čas
prostý
rozlišuje základní zvukové prostředky anglického jazyka
a přítomný čas průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas, tvar will a
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
tvar going to
- dodržuje základní pravopisné normy
- pořádek slov ve větě
- umí se vyjádřit ústně i písemně, k tématům z oblasti osobního - teoretické zvládnutí předpřítomného času
života, mezilidských vztahů
- bezpečně ovládat tvary nepravidelných sloves a příčestí minulého
- pohotově a vhodně řeší standardní situace, do kterých se může - stupňování přídavných jmen
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
dostat v běžném životě
- domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informaci
- tematické okruhy: osobní údaje, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo,
-zvládne všeobecný popis daných zemí
mezilidské vztahy, vzdělávání, nakupování, počasí
- umí klást otázky týkající se tohoto tématu
- jazykové funkce a komunikační situace: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru,
vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod.
Poznatky o zemích: - vybrané poznatky všeobecného charakteru, které vedou
k seznámení se s Austrálií, Novým Zélandem, Skotskem, Spojenými státy a Irskem
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ODS3-Občan
v demokratické společnostiSpolečnost/jednostlivec
a
společenské
skupiny,
kultura, náboženství
ODS4-Občan v demkratické
společnosti-Politický
systém, politika a soudobý
svět

2. ročník
Přesahy a vazby, průřezová
témata
Žák:
Řečové dovednosti:
ODS6-Občan
- nalezne v promluvě či v textu hlavní a vedlejší myšlenky a - prohlubování schopnosti rozumět monologickým i dialogickým projevům rodilých
v demokratické společnostidůležité informace
mluvčí
Morálka,
svoboda,
-rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
- receptivní řečová dovednost zraková, čtení a práce s textem
odpovědnost,
tolerance,
- přednese připravenou prezentaci, (téma si vybere sám) a - interakce ústní i písemná
solidarita
Jazykové prostředky:
reaguje na dotazy spolužáků
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky, dokáže popsat své pocity - výslovnost, intonace (zvukové prostředky jazyka)
ODS7-Občan
- komunikuje (s chybami), ale snaží se používat získanou slovní - rozšiřování slovní zásoby
v demokratické společnostizásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
- tvoření slov, složeniny
Potřebné právní minimum
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního - frázová slovesa
pro soukromý a občanský
života a vlastních zálib
- gramatika, předpřítomný čas a minulý čas, podmínkové věty s podmínkou
život
- bez problému rozumí složeným slovům (homeless) a umí je
skutečnou a neskutečnou
PRA3-Člověk a svět práces citem tvořit (fair-unfair)
- modální slovesa; slovesné vzorce, vedlejší věty časové, must, trpný rod,
Soustava
školního
- píše dopisy a další jednoduché texty
Předpřítomný čas průběhový, předminulý čas prostý
vzdělávání v ČR
- ovládá požadovanou slovní zásobu, která se týká daných témat Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
PRA4-Člověk a svět práce- dokáže o těchto tématech hovořit
- hudba a současná hudební skupina
Informace
jako
kritéria
- v daných situacích umí reagovat a vyjádřit se jak písemně, tak i - rozmanitá povolání, profesní specializace a jejich práce
rozhodování
o
další
ústně
- prázdniny a dovolená
profesní a vzdělávací dráze
- prokazuje praktické znalosti především o geografických,
- životní dilema, rozhodování v různých životních situacích
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech - pohled do budoucnosti, jaký bude život v budoucnosti
daných zemí, umí je porovnat s reáliemi mateřské země
- William Shakespeare – Macbeth
- pohledy do americké a britské historie
Poznatky o zemích
- seznámení se životem ve Velké Británii: škola, jídlo, domov, sport, festivaly, práce,
volný čas, životní prostředí, média, zdravotní péče
Očekávané výstupy RVP

Učivo

3. ročník
Přesahy a vazby, průřezová
témata
Žák:
Řečové dovednosti:
ODS2-Občan
v
- při prvním poslechu dramatického textu dokáže rozpoznat -receptivní řečová dovednost sluchová, poslech a porozumění monologických i
demokratické společnostihlavní dějovou linii
dialogických projevů
Komunikace, vyjednávání,
- s pomocí slovníku přeloží vybrané pasáže
- produktivní řečová dovednost ústní, dialogy zaměřené situačně i tematicky.
řešení konfliktů
- dokáže anglicky odvyprávět probrané úseky dramatického textu - intonace u různých typů tázacích vět, vět zvolacích, při vyjádření pochybnosti
- dokáže při četbě napodobovat anglickou intonaci
- dynamika řeči, zrychlování a zpomalování, význam pauz
ODS5-Občan
- při četbě klade důrazy a intonuje v souladu s významem toho, - čtení v duchu a následné vyslovení celé věty zpaměti
v demokratické společnostico sděluje
- předvádění dialogů s nápovědou i bez ní
Masová media
- dokáže se naučit zpaměti krátké úryvky dramatického textu a se improvizace na dané téma
Jazykové prostředky:
spolužákem předvést dialog
- dokáže daný dramatický text v živém dialogu parafrázovat či - výslovnost, intonace, tempo, pauzy, důraz (zvukové prostředky jazyka)
variovat
- rozšiřování zásoby frází
- dokáže improvizovat na dané téma
- nejfrekventovanější frázová slovesa
- je schopný/schopná hádat nová slova z významového a - časování modálních sloves a jejich synonyma
gramatického kontextu
- pořádek slov ve větě
Očekávané výstupy RVP

Učivo
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- volně překládá nové fráze v obou směrech
- rozdílnost stavby věty v češtině a v angličtině
- je schopný/schopná se učit větší množství frází nazpaměť
- věty vedlejší vztažné jako prostředek opisování neznámých slov
- při vyprávění nebo v předváděných dialozích správně používá - jemnější významové rozdíly slovesných tvarů
frazeologii z probíraného dramatického textu
- zkrácené odpovědi na otázku
- při improvizacích buď používá správná slova, anebo je opíše
- použití infinitivu a přechodníku
- správně rozumí jednotlivým tvarům modálních sloves a jejím Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
synonymům
- vyprávění rodinného příběhu
- v daném kontextu správně chápe významové rozdíly - vztahy v rodině, konflikty
jednotlivých slovesných tvarů
- útrapy putování
- z kontextu chápe význam hlavních frázových sloves
- hádka a usmiřování
- dokáže částečně integrovat slovní zásobu ze čtených dialogů - život v přírodě a ve městě
do své aktivní slovní zásoby
- láska a zamilovanost
-ovládá požadovanou slovní zásobu, která se týká daných témat - chování v emocionálně vypjatých situacích
- dokáže o těchto tématech hovořit
- zásnuby a svatba
- v daných situacích umí reagovat a vyjádřit se jak písemně, tak i - nemoci a jejich předstírání
ústně
- životní styl anglické aristokracie
- získá praktické znalosti o anglické mentalitě a o tom, jak se - rozhodování v složitých životních situacích
projevuje ve způsoby jejich mluvy, v často používaných slovech a - klanová politika, intriky
obratech
- moudrost bláznovství
- s rodilým mluvčím diskutuje o hlavních rozdílech života u nás a Poznatky o zemích:
v Británii, popř. jiné anglofonní země, odkud pochází mluvčí
- seznámení se s anglosaským způsobem myšlení a mentalitou
- krátký pohled do anglické historie
- anglická gramatika jako odraz jiného způsobu myšlení
- význam turnajů, sportu a soutěžení
- o anglosaské společnosti v době napsání probíraného díla

4. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
- dokáže si v duchu připravit své vyprávění nebo výklad
- dokáže souvisle a plynule hovořit
během hovoru má oční kontakt s publikem
- improvizuje, pokud je to potřeba
- umí apelovat na posluchače
- pohotově reaguje na kladené otázky
- v případě neznalosti nebo výpadku zachová klid, popř.
zavede rozhovor jinam
- správně zahájí a zakončí proslov
- s menšími chybami je schopný/schopná samostatně, popř.
s pomocí slovníku napsat popis, vyprávění či úvahu
- umí ve většině případů přetvořit dané slovo na jiný slovní
druh
- zná rozlišovací znaky jednotlivých slovních druhů a jejich
místo ve větě
- zná, která slova se píší s velkým písmenem
- zná základní pravidla pro určení členu a některé výjimky
- umí stupňovat přídavní jména a rozlišovat je od příslovcí

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo
Řečové dovednosti:
- příprava logické struktury textu nebo proslovu
- přiměřené a nepřiměřené tempo řeči, pauzy na správných místech
- úvod, hlavní část a závěr
- popis objektivní skutečnosti a vyjádření svého postoje k ní
- umění reagovat na otázky, na něž nemáme přesnou odpověď
- základní rétorické triky
- vedlejší věty a interpunkce v psaném textu
Jazykové prostředky:
- slovní druhy v češtině a angličtině
- použití členu u podstatných jmen
- stupňování přídavných jmen
- zájmena a číslovky
- opakování slovesných časů
- způsobová slovesa
- nepravidelná slovesa
- předložky a příslovce
- pořádek slov ve větě
- věty vedlejší a příslušné spojky
- použití infinitivu a přechodníku

45

Živ1-člověk a životní prostředíBiosféra
v ekosystémovém
pojetí
ŽIV2-Člověk
a
životní
porostředí-Současné globální,
regionální a lokální problémy
rozvoje a vztahy člověka
k prostředí
ŽIV3-Člověk
a
životní
prostředí-Možnosti a způsoby
řešení
environmentálních
problémů
a
udržitelnosti
rozvoje
PRA2-Člověk a svět práce-Trh
práce,
jeho
ukazatele,
všeobecné vývojové trendy,

- zná většinu zájmen a číslovek
- umí skloňovat zájmena
- umí časovat většinu nepravidelných sloves
- ovládá základní slovesné časy
- správně používá průběhové tvary
- správně používá předpřítomný čas
- chápe souslednost časovou
- zpravidla správně určí pořadí slov ve větě
- ovládá požadovanou slovní zásobu, která se týká daných
témat
- dokáže si připravit osnovu proslovu na dané téma
- dokáže o těchto tématech souvisle hovořit s pomocí
připravené osnovy
- během hovoru má oční kontakt s publikem
- improvizuje, pokud je to potřeba
- pohotově reaguje na kladené otázky
- v případě neznalosti nebo výpadku zachová klid, popř.
zavede rozhovor jinam
- s pomocí slovníku píše esej na dané téma
- zná státní zřízení Velké Británie a USA, jejich federativní
uspořádání a systém vlády
- popíše rozdíly mezi českým, britským a americkým školstvím
- charakterizuje život ve Velké Británii a USA, popřípadě v
dalších zemích Britského společenství národů

Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
- čtení knih
- film a divadlo
- životopis – CV
- každodenní rutina
- rodina
- koníčky
- prázdniny a dovolená
- internet a sociální sítě
- učení se jazyků
- hudba
- provázení turistů
- škola a studium
- svět práce
- doprava a cestování
Poznatky o zemích:
- život ve Velké Británii
- anglická společnost a školství
- život v USA
- americká společnost a školství
- život v jiných anglosaských zemích
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požadavky zaměstnanců

NĚMECKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu
Cílem výuky němčiny na waldorfském lyceu je dosažení komunikační kompetence, která vytváří předpoklady pro mezinárodní komunikaci a umožňuje
zprostředkování intelektuálního a kulturního bohatství přesahující oblast žákova mateřského jazyka.
V ideálním případě je výuka němčiny realizována na dvou různých úrovních, přičemž výchozí úrovně jsou začátečníci a mírně pokročilí. Skupina začátečníků
má za cíl na konci vzdělání dosáhnout úrovně A2 podle evropského jazykového referenčního rámce, skupina mírně pokročilých má dosáhnout v případě
dostatečných vstupních znalostí úrovně B1. Obě skupiny by měly získat slovní zásobu minimálně 2300 lexikálních jednotek.
Kromě vyučovacích hodin budou mít žáci možnost využít němčinu při výměnných pobytech, při poznávacích zájezdech . Žáci mají možnost se zúčastnit výuky
v některé z německy mluvících škol. V některých jiných předmětech, např. v dějepise, literatuře či zeměpise, by měli žáci být schopni svépomoci nastudovat
jednoduché německé texty pro samostatnou práci na společném projektu či referátu.
Pozn.: Popisovaný ideální případ, kdy by třída byla rozdělena na výuku jazyka (zejména němčiny – neboť angličtinu absolvuje na ZŠ každý) podle dosažené
úrovně ze základní školy nenastává z organizačních důvodů vždy. Je tedy třeba počítat s tím, že ve skupině budou společně pracovat žáci, kteří měli NJ po celou
dobu ZŠ (waldorfské školy), pak žáci, kteří měli NJ 1 – 3 roky, žáci, kteří se s NJ ještě nikdy nesetkali, a též je nutné počítat se žáky, jejichž rodiče nebo jeden
rodič jsou rodilými mluvčími v NJ a se svými dětmi se německy odmalička dorozumívají. V takovéto nesourodé skupině není jednoduché vyučovat tak, aby si
každý na své úrovni z hodin odnášel uspokojení. Stavět pouze na kolegialitě a solidaritě pokročilejších se začátečníky nelze.
Forma realizace
Německý jazyk se vyučuje ve čtyřech ročnících. Vyučování probíhá ve vedlejších hodinách a to jako hodiny s náplní gramatickou, tak hodiny anglické
konverzace. V předmětu Německý jazyk jsou naplňovány očekávané výstupy vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace.
Časová dotace tohoto předmětu:
1. ročník – 3 hodiny týdně
2. ročník – 3 hodiny týdně
3. ročník – 2 hodiny týdně
4. ročník – 2 hodiny týdně
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:

Řečové dovednosti:

Poslech s porozuměním:
- porozumí školním a pracovním pokynům
- porozumí jednoduchým sdělením ke konkrétním aktivitám, které
jsou součástí výuky
- porozumí jednoduchému mluvenému projevu (pomalé tempo a
zřetelná výslovnost)
- rozpozná hlavní téma projevu
- porozumí hlavním informacím
- je schopen/schopna zodpovědět jednoduché otázky týkající se
projevu

Poslech s porozuměním:
- poslech krátkých a jednoduchých
monologických a dialogických projevů týkajících se probíraných obecných témat
- následná práce s poslechovým textem (např. shrnutí obsahu, pojmenování
hlavního tématu, sdělení hlavních informací)

Čtení, práce s textem a informacemi:
- žák/yně porozumí jednoduchým textům
- pochopí hlavní myšlenku textu
- porozumí základním informacím v textu
- je schopen/schopna zodpovědět jednoduché otázky vztahující
se k textu
Písemný projev:
- žák/yně dovede písemně představit sebe či jinou osobu
- dovede jednoduše popsat osobu, věc, místo
- dovede zodpovědět jednoduché dotazy
Ústní projev a ústní interakce:
- podá o sobě či jiné osobě základní informace
- jednoduše popíše věc, místo, událost
- vede jednoduchý připravený rozhovor
- klade jednoduché otázky a na otázky reagovat

Čtení, práce s textem a informacemi:
- čtení krátkých jednoduchých textů týkajících se probíraných obecných témat
- práce s textem: postižení hlavního tématu, vyhledávání hlavních informací na
základě otázek, reprodukce informací obsažených v textu
- možnost práce s delším textem (např. čtení zjednodušené literatury)

ODS 1, 3

Písemný projev:
- psaní jednoduchých vět, např. odpovědí na otázky
- psaní jednoduchých a krátkých souvislých textů (např. představení vlastní osoby)
- velmi jednoduchý překlad
Ústní projev a ústní interakce:
- tvoření jednoduchých vět
- odpovídání na jednoduché otázky
- krátký připravený souvislý projev na dané téma
- krátký připravený dialog na určité téma

Pozn.: obsah textů je dán níže uvedenými tematickými okruhy
Žák/yně:
Jazykové prostředky:
Výslovnost; grafická podoba jazyka:
Výslovnost; grafická podoba jazyka:
- vyslovuje správně (někdy s obtížemi) hlásky a jejich kombinace - výslovnost hlásek a jejich kombinací (se zaměřením na hlásky specifické pro
typické pro NJ zapojené ve slovech
německý jazyk)
- klade správně slovní přízvuk
- slovní přízvuk
- s menšími obtížemi správně intonuje větu
- větná intonace
- zná pravidla německého pravopisu (s výjimkou obtížnějších jevů - pravidla německého pravopisu
– např. psaní s,ss,ß)
Gramatika:
- zná a aplikuje základní gramatická pravidla

Gramatika:
tvarosloví
slovesa
- přítomný čas pravidelných sloves
- přítomný čas nepravidelných sloves
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- slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
- způsobová slovesa (přítomný čas)
- perfektum a préteritum (základ)
podstatná jména
- silné skloňování se členem určitým a neurčitým
- tvorba množného čísla (základ)
přídavná jména
- užití přídavných jmen v přísudku
- stupňování v přísudku
zájmena
- osobní (skloňování)
- přivlastňovací (skloňování)
- tázací (základ)
- záporná (kein, nichts, niemand...)
číslovky
- základní
- určování času
příslovce
- stupňování (základ)
předložky
- předložky se 3. pádem, se 4. pádem, se 3. a 4. pádem
spojky
- und, aber, oder
větná skladba
- slovosled ve větě jednoduché (věta oznamovací, otázka zjišťovací, otázka
doplňovací)
- slovosled v souvětí souřadném (po spojkách typu und, aber, oder)
- infinitivní konstrukce bez zu (užití modálních sloves ve větě)
- zápor (užití nein, nicht, kein)
Slovní zásoba:
Slovní zásoba:
-pasivně chápe a částečně aktivně užívá základní slovní zásobu - ovládnutí 600-800 lexikálních jednotek v rámci daných témat
vymezenou probíranými tématy
Žák/yně:

Tématické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:

- velmi jednoduše se vyjadřuje (ústně i písemně) o své osobě a o Doporučená témata:
věcech týkajících se jí, dokáže komunikovat na velmi jednoduché

Osobní identifikace, osobní charakteristika
úrovni (dáno rámcem probíraných témat)

Žák/yně:



Rodina a rodinné aktivity



Domov a bydlení



Každodenní život



Stravování



Nakupování

Komunikační situace a jazykové funkce:
- zahrnuto v řečových dovednostech
Poznatky o zemích:
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- má základní znalosti o německy mluvících zemích

- přehled německy mluvících zemí (základní informace o zemích)

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:

Řečové dovednosti:

Poslech s porozuměním:
dobře porozumí jednoduchému mluvenému projevu (pomalé
tempo a zřetelná výslovnost)
- porozumí projevu, kde rozpozná téma projevu a porozumí
hlavním informacím
- je schopen/schopna zodpovědět otázky přiměřené obtížnosti
vztahující se k projevu

Poslech s porozuměním:
- poslech kratších
monologických a dialogických projevů týkajících se probíraných témat
- následná práce s poslechovým textem (např. shrnutí obsahu, pojmenování
hlavního tématu, sdělení hlavních informací, vyhledání specifických informací na
základě otázek)

Čtení, práce s textem a informacemi:
- žák/yně porozumí textům přiměřené obtížnosti
- pochopí hlavní myšlenku textu, porozumí výstavbě textu a
dokáže postihnout hlavní body textu
- porozumí základním informacím v textu
- na základě položených otázek je schopen/schopna vyhledat
specifické informace

Čtení, práce s textem a informacemi:
- čtení kratších textů týkajících se probíraných obecných témat
- práce s textem: postižení hlavního tématu, vyhledávání hlavních informací na
základě otázek, reprodukce informací obsažených v textu, volné převyprávění textu,
vyhledání specifických informací na základě otázek
- možnost práce s dlouhým textem (např. čtení zjednodušené literatury)
- možnost práce s jednoduššími originálními texty (např. básně, pohádky, povídky
apod.)

Písemný projev:
- dovede jednoduše popsat osobu, věc, místo, událost, děj
- dokáže jednoduše popsat svůj názor
- dokáže vyjádřit žádost, prosbu, přání, úmysl apod.
- dovede sdělit informace a požádat o ně
- přeloží text a používá slovníky (včetně jejich elektronické
podoby)

Písemný projev:
- psaní rozvitějších vět a souvětí
- psaní kratších souvislých textů (např. vypravování, popis, dopis)

ODS 1, 3

Ústní projev a ústní interakce:
Ústní projev a ústní interakce:
- popíše věc, místo, událost, děj
- tvoření jednoduchých vět
- jednoduše vyjádří názor/postoj
- odpovídání na otázky
- vyjádří úmysl, přání, žádost, prosbu apod.
- připravený souvislý projev na dané téma
- shrne a reprodukuje informace vlastními slovy
- připravený dialog na určité téma
- jednoduše vyjádří své myšlenky
- krátký nepřipravený dialog na určité téma
- vede jednoduchý rozhovor na různá témata (dokáže klást
otázky a na otázky reagovat)
- požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
Pozn.: obsah textů je dán níže uvedenými tematickými okruhy
Žák/yně:
Jazykové prostředky:
Výslovnost; grafická podoba jazyka:

Výslovnost; grafická podoba jazyka:
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- bez větších obtíží vylovuje německé hlásky a jejich kombinace
- orientuje se v kladení slovního přízvuku v různých pozicích
(např. u odluč. a neodluč. předpon)
- aktivně užívá pravidla německého pravopisu
- správně intonuje větu na základě postoje mluvčího ke
skutečnosti

- výslovnost hlásek a jejich kombinací (se zaměřením na hlásky specifické pro
německý jazyk)
- slovní přízvuk
- větná intonace
- pravidla německého pravopisu

Gramatika:
- dodržuje základní pravopisné normy v písemném i ústním
projevu

Gramatika:
tvarosloví
slovesa
- préteritum a perfektum (pravidelná a nepravidelná slovesa, způsobová slovesa)
- zvratná slovesa
- rozkazovací způsob
- budoucí čas
podstatná jména
- slabé skloňování
- množné číslo (rozšíření)
přídavná jména
- skloňování po členu určitém a neurčitém
- stupňování v přívlastku
zájmena
- ukazovací
číslovky
- násobné (dreimal)
- řadové (der zweite)
příslovce
- nepravidelné stupňování
- zájmenná příslovce (worüber, dafür)
- směrová příslovce (hin-, her-)
spojky
- spojky souřadicí a podřadicí
větná skladba
- jednoduchá věta – postavení předmětů a příslovečných určení
- souvětí souřadné (slovosled)
- souvětí podřadné (slovosled)
- zápor (rozšíření: noch nicht, nicht mehr)

Slovní zásoba:
Slovní zásoba:
- aktivně užívá osvojenou slovní zásobu
- ovládnutí 600-800 lexikálních jednotek v rámci daných témat
- propojuje jednotlivá slovíčka do souvislostí a významu, - mj. vazby sloves, podstatných a přídavných jmen s předložkami
kterému rámcově rozumí, i když zatím nerozumí detailně - základní principy slovotvorby v NJ (okrajově)
veškeré slovní zásobě v promluvě či textu
Žák/yně:
Tématické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
Doporučená témata:
- jednoduše se vyjádří (ústně i písemně) i k tématům mimo rámec

Cestování (dovolená, prázdniny, výlety, doprava, počasí)
každodenních situací
- řeší vhodně standardní řečové situace i jednoduché a

Volný čas (sport, kultura a umění, koníčky, záliby, společenské události)
frekventované situace týkající se pracovní a jiné činnosti

Studium a vzdělávání


Práce a povolání
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Žák/yně:



Mezilidské vztahy (+vzhled, vlastnosti)



Zdraví a hygiena

Komunikační situace a jazykové funkce:
- zahrnuto v řečových dovednostech
Poznatky o zemích:

- prokazuje faktickou znalost o vybraných místech německých - vybraná zajímavá místa (kulturní, průmyslová či přírodní) v různých regionech
regionů a jednoduše je charakterizuje
německy mluvících zemí a jejich základní charakteristika
- kulturní specifika něm. mluvících zemí spojená s probíranými tématy (např.
studium, práce, umění apod.) a jejich porovnání s ČR

3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
Poslech s porozuměním:
- žák/yně porozumí mluvenému projevu příslušné úrovně
- porozumí složitějšímu projevu, kde porozumí hlavním
informacím
- je schopen/schopna zachytit specifické informace
- je schopen/schopna zodpovědět otázky přiměřené obtížnosti
vztahující se k projevu
- rozpozná význam obecných sdělení a hlášení

Řečové dovednosti:
Poslech s porozuměním:
- poslech monologických a dialogických projevů týkajících se probíraných témat
- následná práce s poslechovým textem (např. shrnutí obsahu, volné převyprávění
slyšeného, pojmenování hlavního tématu, sdělení hlavních informací, vyhledání
specifických informací na základě otázek)

Čtení, práce s textem a informacemi:
- žák/yně čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty,
orientuje se v textu
- porozumí výstavbě textu a dokáže postihnout hlavní body textu
- dokáže vyhledat specifické informace
- dovede shromáždit specifické informace z různých částí textu
- dokáže pochopit záměr/názor autora/vypravěče/postav
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- dokáže odhadnout význam neznámých výrazů

Čtení, práce s textem a informacemi:
- čtení textů různé délky týkajících se probíraných obecných témat
- práce s textem: postižení hlavního tématu, vyhledávání hlavních informací na
základě otázek, reprodukce informací obsažených v textu, volné převyprávění textu,
vyhledání specifických informací na základě otázek, následná diskuze nad textem
(např. nad myšlenkami, názory v textu obsaženými)

Písemný projev:
- dovede popsat osobu, věc, místo, událost, děj, zkušenost,
plány, představy
- dokáže popsat názor a pocity, vyjádřit vlastní myšlenky
- dokáže vyjádřit žádost, prosbu, přání, úmysl apod.
- dovede sdělit informace a požádat o ně, běžné i specifické
- dokáže shrnout či využít faktografické informace
- dokáže napsat různé útvary textu, např. dopis
(oficiální/neoficiální), pohled, e-mail, vypravování, charakteristiku
apod.

Písemný projev:
- psaní kratších souvislých textů různých útvarů (např. vypravování, popis, dopis,
úvaha, charakteristika apod.)
- vlastní reprodukce tištěného textu formou výpisků, poznámek, zkrácení textu
- tvorba složitějších větných konstrukcí
- styly oficiální a neoficiální komunikace a útvarů vztahujícím se k nim

Ústní projev a ústní interakce:

Ústní projev a ústní interakce:
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- dokáže popsat věc, místo, událost, děj, zkušenost apod.
- vysvětlit své plány, jednání apod.
- dokáže vyjádřit úmysl, přání, žádost, prosbu apod.
- dokáže vyjádřit svůj názor a své myšlenky
- dokáže vést rozhovor na různá témata (dokáže klást otázky a
na otázky reagovat)
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát
v cizojazyčném prostředí
- dokáže porovnávat informace a diskutovat o nich
- přednese jednoduchou prezentaci na obecné téma
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje
informaci dalším lidem
Pozn.: obsah textů je dán níže uvedenými tematickými okruhy

- tvoření jednoduchých vět
- bezprostřední reakce na položené otázky
- připravený souvislý projev na dané téma
- krátký nepřipravený souvislý projev
- připravený dialog na určité téma
- nepřipravený dialog na určité téma
- prezentace urč. tématu dle výběruŘečové dovednosti:

Žák/yně:
Výslovnost; grafická podoba jazyka:
- vyslovuje srozumitelně a plynule, správně intonuje

Jazykové prostředky:

Poslech s porozuměním:
- poslech monologických a dialogických projevů týkajících se probíraných témat
- následná práce s poslechovým textem (např. shrnutí obsahu, volné převyprávění
slyšeného, pojmenování hlavního tématu, sdělení hlavních informací, vyhledání
specifických informací na základě otázek)

Výslovnost; grafická podoba jazyka:
- výslovnost hlásek a jejich kombinací (se zaměřením na hlásky specifické pro
německý jazyk)
- slovní přízvuk
- větná intonace
- pravidla německého pravopisu

Gramatika:
Gramatika:
- ovládá a téměř bezchybně používá základní gramatická pravidla tvarosloví
v písemném i ústní projevu
slovesa
- teoreticky ovládá a snaží se aktivně užívat složitější gramatické - podmiňovací způsob
jevy
- trpný rod
- je schopen autokorekce a korekce jiných v písemném i ústním - plusquamperfektum
projevu
podstatná jména
- zpodstatnělá přídavná jména
přídavná jména
- skloňování po různých druzích zájmen
zájmena
- prohlubování různých kategorií zájmen
číslovky
- zlomky
- výčtové (erstens)
předložky
- předložky se 2. pádem
spojky
- párové spojky
větná skladba
- vyjádření časové souslednosti a následnosti v souvětí (nachdem, bevor)
- infinitivní konstrukce s zu
- zkracování vedlejších vět pomocí infinitivních konstrukcí
- participiální konstrukce
Slovní zásoba:
- komunikuje a aktivně užívá získanou slovní zásobu

Slovní zásoba:
- ovládnutí 600-800 lexikálních jednotek v rámci daných témat
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- užívá frazeologická spojení, zejména v běžných situacích
- mj. vazby sloves, podstatných a přídavných jmen s předložkami
každodenního života
- základní principy slovotvorby v NJ
- dokáže odhadnout význam neznámého slovíčka
- dokáže pro vyjádření složitého výrazu či významu užít opisu za
využití jednodušší slovní zásoby
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
Žák/yně:
- jednoduše se vyjádří (ústně i písemně) i k tématům mimo rámec
každodenních situací
- řeší vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní a jiné činnosti

Tématické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
Doporučená témata:



Společnost a sdělovací prostředky (média)



Společnost + zvyky a tradice



Služby a životní styl



Život v současné společnosti



Životní prostředí



Kultura a umění

Komunikační situace a jazykové funkce:
- zahrnuto v řečových dovednostech
Žák/yně:
Poznatky o zemích:
- vybrané osobnosti německy mluvících zemí převážně z kulturní, vědecké a
- prokazuje základní faktické znalosti o vybraných osobnostech z společenské sféry, které silně ovlivnili vývoj nejen německy mluvících zemí
německy mluvících regionů
- zajímavá místa německy mluvících zemí
- kulturní specifika spojená s probíranými tématy (např.: zvyky a tradice, život
v souč. společnosti) a jejich porovnání s ČR

4. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo
Řečové dovednosti:
- upevňování a prohlubování dovedností získaných v předchozích letech studia

Poslech s porozuměním:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace
Čtení, práce s textem a informacemi:
- porozumí textům příslušné úrovně
- orientuje se v autentických textech (např. novinové články,
beletrie), kde je schopen/ schopna vyhledat hlavní informace
- vyhledá informace v autentických zdrojích (např. internetové
stránky, noviny, knihy) a je schopen/schopna s nimi pracovat
(písemně i ústně)
- vyhledá a zpracuje informace týkající se studovaného oboru
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(písemně i ústně)
- je schopen zaznamenat informace na základě telefonického
hovoru
Písemný projev:
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu
- písemně zformuluje vlastní myšlenky
- vyjádří písemně svůj názor na text
- přeloží složitější text za využití slovníku
- orientuje se ve stylistických útvarech a vytváří texty daných
útvarů
Ústní projev a interakce:
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na
jednoduché dotazy publika
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných
situacích
- zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu
Žák/yně:
Jazykové prostředky:
Výslovnost; grafická podoba jazyka:
- opakování a prohlubování výše zmíněných témat, se zaměřením na složitější látku
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti
- rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
Gramatika:
- bezchybně užívá základní gramatická pravidla
- aktivně užívá složitější gramatické jevy v písemném i ústním
projevu

Gramatika:
tvarosloví
- verbonominální vazby
- trpné a stavové pasivum
- konjunktiv II
- skloňování přídavných jmen po různých druzích zájmen
- plusquamperfektum
větná skladba
- časová souslednost a následnost
- složitější větné konstrukce
- participiální vazby

Slovní zásoba:
- používá základní odbornou slovní zásobu k určitým tématům
Žák/yně:
- vyjadřuje se ústně i písemně k tématům osobního života a k
tématům z oblasti studijního zaměření
- používá stylisticky vhodné obraty vhodné pro úroveň dané

Slovní zásoba:
- opakování a prohlubování slovní zásoby v souvislosti s probíranými tématy
- odborná slovní zásoba k určitým tématům (např. životní prostředí, vzdělání, reálie
německy mluvících zemí)
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
- opakování a prohlubování témat z předchozích ročníků se zaměřením na maturitní
zkoušku
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komunikace
Žák/yně:
Poznatky o zemích:
- dokáže se vyjádřit k německy mluvícím zemím v oblasti
- systematické opakování a prohlubování znalostí o Německu, Rakousku,
geografie, dějin, kultury apod.
Švýcarsku, popř. o Lichtenštejnsku a Lucembursku
- dokáže dané informace uvést do souvislosti se znalostmi - informace o České republice
o České republice
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DĚJEPIS
Charakteristika předmětu
Výuka dějepisu předkládá žákům hlavní linie historického vývoje, a to jak v globálních souvislostech celosvětových i národních dějin, tak i s přihlédnutím k
místním či regionálním událostem. Poukazy na významné osobnosti jednotlivých epoch mohou napomáhat k získání hodnotové orientace studenta a umožňují
mu pochopit současné dění a respektovat kulturní dědictví. Zároveň se tak rozvíjí schopnost citlivě reagovat na problémy soužití různých náboženských komunit
a lidí s rozdílným způsobem života.
Způsob výuky má žáky motivovat k zájmu o historii a přes ni k plnému chápání pojmů občanská společnost, evropanství a multikulturalismus.
Po prvním průchodu dějinami na základní škole dochází nyní k opakovanému prohloubenému pohledu na historii od pravěku po současnost, přičemž už žáci
nejsou oslovováni obrazně, nýbrž je stále více podporována jejich vlastní schopnost usuzování.
V 1. ročníku začíná v učebním plánu waldorfského lycea druhý průchod dějinami lidstva. Látka tohoto ročníku se týká dlouhého prehistorického období vývoje
člověka až do vylíčení dějin antického Říma. Hlavním metodickým principem vyučování dějepisu v 1. ročníku je vést žáky k silně racionálnímu pojetí dějin. Učitel
toho dosahuje tím, že klade důraz na souvislost charakteru jednotlivých etap vývoje lidstva či vyspělých kultur a zeměpisně-klimatických poměrů. Při probírání
antického Řecka je důležité soustředit se na vznik skutečného politického života a zvláště na vztah k současnému politickému a právnímu řádu a principům
demokratické společnosti.
Ve 2. ročníku pokračujeme průchodem dějinami lidstva s důrazem na vztah individuality a společnosti. Tento problém, který je v daném věku žáky vnitřně
prožíván a který se v literatuře objevuje v souvislosti s eposem o Parsifalovi, je v dějepise rozvíjen následujícím způsobem: sledujeme vývoj středověku od jeho
vzniku na základech řecko–římského, židovsko–křesťanského, germánského a slovanského kulturního proudu přes jeho vrchol – vznik středověkých států,
rozpor mezi světskou a církevní mocí, mezi kulturou Východu a Západu až po vznik individualismu, který se projevuje v kultuře měst a rozvíjí se v renesanci.
Ve 3. ročníku by si žáci měli na základě probíraného učiva uvědomit, jak se určité dějinné tendence během času vyvíjely a jak ý mají vliv na současnost i
budoucnost. Faktografickým základem pro toto poznávání představuje období od závěru 18. do konce 19. století, ovšem s tím, že probírané fenomény, které
patří do tohoto období, jsou kladeny do souvislostí s dříve probíranými periodami a v diskusi tak žáci spoluvytvářejí obraz o dějinách nejen ve smyslu
chronologickém, ale i ve smyslu tématickém.
Ve 4. ročníku pokračují ideové tendence ročníku předchozího s důrazem na nejnovější dějiny a odkazy na možnosti dalšího dějinného vývoje zejména
z hlediska svobody člověka a zároveň jeho individuální zodpovědnosti za další vývoj. Probírá se období od předvečera první světové války až po vývoj v
současnosti.
Forma realizace
Ve školním roce jsou jednotlivá témata integrována do běžného vyučování v rámci hlavních vyučovacích epoch. Jsou realizovány od začátku 1. ročníku do
konce 4. ročníku. V 1. – 2. ročníku – 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku – 1 hodina týdně a ve 4. ročníku 2 hodiny týdně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu dějepis rozvíjí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
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Kompetence k učení
Učitel

vede žáky k plánování a organizace svého učení jako prostředku vlastní seberealizace a osobního rozvoje

podněcuje žáky k hledání a rozvíjení účinných postupů procesu učení a reflektování procesu vlastního učení a myšlení

učí žáky kriticky a tvořivě přistupovat ke zdrojům informací

nabádá žáky k přijímání ocenění, rady i kritiky ze strany druhých a čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb
Kompetence k řešení problémů
Učitel

vede žáky k rozpoznávání problémů a objasnění jejich podstaty

učí žáky zvažovat využití různých postupů při řešení problému, uplatňovat vhodné metody a dříve získané vědomosti

učí žáky při použití analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvůrčí s použitím představivosti a intuice

nabádá žáky zvažovat možné klady a zápory jednotlivých variant řešení včetně posouzení jejich rizik a důsledků
Komunikativní kompetence
Učitel:
 vede žáky k efektivnímu používání dostupných prostředků komunikace včetně symbolických a grafických informací
 učí žáky vhodně a s porozuměním používat odbornou terminologii
 vede žáky, aby se vyjadřovali srozumitelně, jasně a přiměřeně k situaci v mluvených i psaných projevech
 podněcuje žáky vhodným způsobem prezentovat sebe a svou práci před publikem
Personální a sociální kompetence
Učitel:
 vede žáky ke schopnosti sebereflekce při posuzování svých fyzických a duševních schopností a stanovení cíle a priorit podle nich
 podněcuje žáky, aby podle svých schopností aktivně a tvořivě ovlivňovali své životní a pracovní podmínky
 podněcuje žáky, aby aktivně spolupracovali při stanovování a dosahování společných cílů
 vede žáky k odolávání společenským a mediálním tlakům a rozhodování se na základě vlastního úsudku
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel:
 učí žáky zodpovědně zvažovat vztahy mezi zájmy osobními, skupinovými a společenskými a rozhodovat se a jednat vyváženě
 vede žáky k respektování různost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 učí žáky vyváženě přistupovat k právům a povinnostem svým i druhých lidí, hájit je a vystupovat proti jejich potlačování
 nabádá žáky, aby se aktivně stavěli k událostem veřejného života, sledovali jeho vývoj, zaujímali a obhajovali informovaná stanoviska a jednali k obecnému
prospěchu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel:

58






vede žáky k cílevědomému a zodpovědnému rozhodování o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření a rozvíjení svého odborného potenciálu
učí žáky získávat a kriticky vyhodnocovat informace o vzdělávání, usilovat o dosažení stanovených cílů a motivovat se k dosahování úspěchu
podněcuje žáky, aby posuzovali a kriticky hodnotili rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích a v případě nezbytnosti byli ochotni tato
rizika nést
vede žáky k chápání podstatu a principů podnikání

Vzdělávací obsah předmětu dějepis
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
- objasní smysl poznávání dějin a variabilitu jejich výkladů;
- uvede příklady kulturního přínosu starověkých civilizací,
judaismu a křesťanství;
- zná stadia vývoje člověka
- porozuměl užití materiálů
- chápe význam zemědělství
- poznání nestejný vývoj regionů

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo
- pravěk
- vznik a vývoj člověka – paleolit
- neolitická revoluce a její šíření
- doba bronzová
- pravěk v Evropě

Du
Vv
Zsv
Čj
Hv

- poznávání dějin, význam poznávání dějin, variabilita výkladů dějin
Vliv řecké a římské kultury na evropskou civilizaci
- pochopil pojem „občanství“
- rozpozná formu státní moci

- starověk
- antický starověk

- popíše základní – revoluční změny ve středověku

- středověk

2. ročník
Učivo

Přesahy a vazby, průřezová
témata

- středověk a raný novověk (16. - 18. stol.)
Stěhování národů a vpád Hunů
Vznik tzv. barbarských království – Franská říše
Islám a maurská invaze do Evropy
Byzanc a střední Evropa (Velkomoravská říše)

Du
Vv
Zsv
Hv

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Žák:
- popíše základní – revoluční změny v raném novověku;

- raný novověk (16. - 18. stol.)

- na příkladu významných občanských revolucí vysvětlí boj za
občanská i národní práva a vznik občanské společnosti;

Novověk – 19. století
- velké občanské revoluce – americká a francouzská, revoluce 1848–49

Očekávané výstupy RVP
Žák:
- popíše základní – revoluční změny ve středověku a raném
novověku;

3. ročník
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Du
Vv
Čj
Zsv

- objasní vznik novodobého českého národa a jeho úsilí o
emancipaci;
- popíše česko-německé vztahy a postavení Židů a Romů ve
společnosti 18. a 19. stol.;
- charakterizuje proces modernizace společnosti;
- popíše evropskou koloniální expanzi;

v Evropě a v českých zemích
- společnost a národy – národní hnutí v Evropě a v českých zemích,
českoněmecké vztahy, postavení minorit; dualismus v habsburské monarchii,
vznik národního státu v Německu
- modernizace společnosti – technická, průmyslová, komunikační revoluce,
urbanizace, demografický vývoj; evropská koloniální expanze
- modernizovaná společnost a jedinec - sociální struktura společnosti,
postavení žen, sociální zákonodárství, vzdělání

Hv

4. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
- vysvětlí rozdělení světa v důsledku koloniální expanze a
rozpory mezi
velmocemi;
- popíše první světovou válku a objasní významné změny ve
světě po válce;
- charakterizuje první Československou republiku a srovná její
demokracii se situací za tzv. druhé republiky (1938–39),
objasní vývoj česko německých vztahů;
- vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské krize;
- charakterizuje fašismus a nacismus; srovná nacistický a
komunistický totalitarismus;
- popíše mezinárodní vztahy v době mezi první a druhou
světovou válkou, objasní, jak došlo k dočasné likvidaci ČSR;
- objasní cíle válčících stran ve druhé světové válce, její totální
charakter a její výsledky, popíše válečné zločiny včetně
holocaustu;
- objasní uspořádání světa po druhé světové válce a důsledky
pro Československo;
- popíše projevy a důsledky studené války;
- charakterizuje komunistický režim v ČSR v jeho vývoji a
v souvislostech se změnami v celém komunistickém bloku;
- popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj evropské
integrace;
- popíše dekolonizaci a objasní problémy třetího světa;
- vysvětlí rozpad sovětského bloku;
- uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20. století;
- orientuje se v historii svého oboru – uvede její významné
mezníky a osobnosti, vysvětlí přínos studovaného oboru pro
život lidí;
- porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem
území;

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo
Novověk – 20. století
- vztahy mezi velmocemi – pokus o revizi rozdělení světa první světovou
válkou, české země za světové války, první odboj, poválečné uspořádání
Evropy a světa,
vývoj v Rusku
- demokracie a diktatura – Československo v meziválečném období;
autoritativní a totalitní režimy, nacismus v Německu a komunismus v Rusku a
SSSR; velká hospodářská krize; mezinárodní vztahy ve 20. a 30. letech, růst
napětí a cesta k válce; druhá světová válka, Československo za války, druhý
čs. odboj, válečné zločiny včetně holocaustu, důsledky války
- svět v blocích – poválečné uspořádání v Evropě a ve světě, poválečné
Československo; studená válka; komunistická diktatura v Československu a
její vývoj; demokratický svět, USA – světová supervelmoc; sovětský blok,
SSSR
– soupeřící supervelmoc; třetí svět a dekolonizace; konec bipolarity VýchodZápad

Kultura
- ochrana a využívání kulturních hodnot
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Du
Vv
Čj
Zsv
Hv

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Základy společenských věd je zařazen jako povinný předmět v 1. - 4. ročníku waldorfského lycea. V rámci tohoto předmětu jsou realizovány
obsahové okruhy Člověk v lidském společenství, Člověk jako občan, Člověk a právo, Člověk a svět prostřednictvím vzdělávací oblasti Společenskovědní
vzdělávání RVP pro kombinované lyceum a navazuje na ŠVP-ZV Waldorfské školy Příbram. Svým vzdělávacím obsahem souvisí především s předměty Dějepis
a Geologie a geografie, přesahuje však i do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. V rámci tohoto předmětu je ve třetím ročníku (humanitní zaměření) realizován
projekt Sociální praktikum (viz Charakteristika školy – Dlouhodobé projekty).
Vyučování tohoto předmětu je zpravidla rozděleno na epochy a vedlejší hodiny. Epochy i vedlejší hodiny jsou věnovány jednotlivým tématům vzdělávacího
obsahu daného ročníku.
V souladu s posláním waldorfské pedagogiky a cílovým zaměřením vzdělávací oblasti předmět poskytuje prostor pro celostní rozvoj osobnosti žáků ve smyslu
prohlubování schopnosti vcítění (empatie) a vědomí vlastní odpovědnosti, rozvoje sociálních dovedností - komunikace, spolupráce, řešení konfliktů aj., dále
poznání struktur, problémů a mechanismů fungování společnosti, porozumění procesu společenského vývoje i vývoje jedince a vědomí jejich vzájemné
provázanosti v kontextu s universem a především pochopení sebe sama jako jedinečné svobodné (tj. tvůrčí a odpovědné) lidské bytosti. Prostřednictvím
následující výchovně vzdělávací strategie je možné působit na rozvoj osobnosti žáků v souladu s etickým (nikoliv výhradně intelektuálním) přístupem ke světu.
Přátelské a otevřené prostředí naší školy je nezbytnou součástí této strategie.
Forma realizace
Časová dotace tohoto předmětu: v 1-4. ročníku – 1 hodina týdně
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu ZSV rozvíjí učitel klíčové a odborné kompetence žáků tak, že absolventi by v rámci jednotlivých kompetencí měli:
Kompetence k učení










mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení),
umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotní;
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky;
využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí;
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

Kompetence k řešení problémů




porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému,
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
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uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace;
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve;
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).

Kompetence komunikativní












vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata;
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.);
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce;
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné
odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě);
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění,
být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení.

Kompetence sociální a personální














posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku;
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat,
být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým;
rozvíjet své obecně tvořivé síly prostřednictvím umění a chápat, že umění je hlavním zdrojem tvořivosti, která se pak uplatňuje v mnoha profesních
oblastech;
usilovat o tvořivou kultivaci svých estetických schopností skrze umělecké sebevyjádření a podílet se tak na kulturním životě.

Kompetence občanská a kulturní povědomí




jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie;
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uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní
a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;
chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.

Kompetence pracovní a podnikatelským aktivitám










mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle;
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého
podnikání;
dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí.

Odborné kompetence
Humanitní zaměření













rozpoznat strategie učení a zjistili, které jim nejlépe odpovídají a dokázali porozumět strategiím učení ostatních;
umět zhodnotit vlastní práci, dokázali vyhledat radu, informaci a podporu tam, kde je toho třeba a následně dokázali zhodnotit práci ostatních;
být motivováni k tomu, aby uplatňovali to, co získají v procesu učení, životními zkušenostmi a svou aktivitou při vyhledávání možností učit se a aplikovat
výsledky učení v životních, problémových situacích, v různých kontextech;
dokázat konstruktivně komunikovat v různém prostředí;
umět vytvářet při jednání pocit důvěry na základě uplatňování empatie vůči ostatním;
být schopni sebeovládání a mít vědomí etických norem;
zvládat stresové situace a zklamání a dokázat je nahlížet a řešit konstruktivním způsobem;
dokázat rozlišovat a respektovat rozdílnost potřeb a hodnot mezi profesní a soukromou sférou vlastního života;
vážit si různosti, respektovat ostatní a být připraveni překonat předsudky a hledat kompromisy;
být schopni rozpoznat příležitosti pro osobní či profesní sebe rozvoj, zhodnotit přínosy a rizika takovéto příležitosti na základě pochopení širšího kontextu
a uvědomit si její etický rozměr;
chápat důležitost tvořivého vyjádření idejí, zkušeností a emocí prostřednictvím různých médií, jako např. hudby, divadla, literatury a vizuálního umění a
dokázat se jejich prostřednictvím vyjádřit;
rozumět důležitosti estetických faktorů v každodenním životě.
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Základy společenských věd (ZSV)
Jedná se o souhrnný název, jež zahrnuje několik oblastí, které jsou rozpracovány v rámci následujících tematických okruhů:
Člověk jako občan
Člověk a svět
Člověk a právo
Člověk v lidském společenství soudobého světa
Člověk a svět práce (možné profesní praktikum), jinak viz ekonomické vzdělávání
Člověk jako občan
Charakteristika a cíle tematického okruhu
Cílem je seznámit žáky se základními pojmy demokracie a principy fungování demokracie. Žáci se seznámí s rolí médií a naučí se kritickému, ale objektivnímu
hodnocení médií. Žáci poznávají fungování státu – veřejnou správu a politický systém ČR, seznamují se s politickými stranami působícími v naší zemi. Žákům
jsou vysvětleny pojmy jako: politický radikalismus, extremismus a terorismus.
Vzdělávací cíle
Zkušenost ukazuje, že žáci mají velmi malé znalosti dané problematiky. Cílem tedy je proniknutí do společenskovědní problematiky a seznámení se s
nejdůležitějšími pojmy (viz. tabulka s rozpracovaným učivem). Žáci by měli mít schopnost samostatně se orientovat na tomto poli a zdůvodnit proč zastávají určitý
názor.
Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Člověk jako občan
Žák: - charakterizuje demokracii a objasní, jak funguje jaké má
problémy (korupce, kriminalita…)
- lidská práva, jejich obhajování, vývoj a zakotvení v právních předpisech
-objasní význam práv a svobod, které jsou zakotveny v českých - svobodný přístup k informacím, masová média a jejich funkce, kritický přístup k
zákonech, a popíše způsoby, jak lze ohrožená lidská práva
médiím, maximální využití potencionálu médií
obhajovat
- stát, státy na počátku 21. století, český stát, státní občanství v ČR
- dovede kriticky přistupovat k mediálním obsahům a pozitivně
- Ústava ČR, ústavní právo
využívat nabídky masových médií
- politický systém v ČR, struktura veřejné správy
- charakterizuje současný český politický systém, objasní funkci - obecní a krajská samospráva
politických stran a svobodných voleb
- politika, politické ideologie - politické strany, volební systémy a volby
- uvede příklady funkcí obecní a krajské samosprávy
- politický radikalismus a extremismus, současná česká extremistická scéna a její
- vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat politickým radikalismem, symbolika, mládež a extremismus
nebo politickým extremismem
- teror, terorismus - občanská participace, občanská společnost - občanské ctnosti
- vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí omezující práva a potřebné pro demokracii a multikulturní soužití
svobody jiných lidí
- uvede příklady občanské aktivity ve svém regionu, vysvětlí, co
se rozumí občanskou společností
- debatuje o vlastnostech, které by měl mít občan
demokratického státu
Žáci jsou mj. vedeni k tomu, aby: hledali kompromisy mezi osobní
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS 3, 5, 6
Témata: společnost – jednotlivec
a společenské skupiny, kultura;
morálka, svoboda, odpovědnost,
tolerance, solidarita;
stát, politický systém, politika;
masová média.

svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky tolerantní; byli
schopni odolávat myšlenkové manipulaci; dovedli se orientovat v
mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat
Kultura
masová média pro své různé potřeby; dovedli jednat s lidmi,
diskutovat o citlivých nebo kontroverzích otázkách, hledat
- funkce reklamy a propagačních prostředků
kompromisní řešení.
a její vliv na životní styl

Doprovodné akce
Exkurze do Památníku Terezín (popř. exkurze v táboře Vojna u Příbrami, kde byli vězněni političtí vězni v padesátých letech) a návštěva Parlamentu ČR
(Sněmovna nebo Senát).
Způsob ověřování a naplňování vzdělávacích cílů
Při hodnocení žáků se bere na zřetel míra aktivity zapojení se do diskuse ve třídě a výsledky shrnujících písemných testů. Žáci budou prezentovat vybrané téma
formou samostatně zpracovaného referátu.
Rozvíjení klíčových dovedností
U žáků je rozvíjen pozitivní vztah ke vzdělání. Je v nich vzbuzován zájem o společenskovědní témata. Žáci volí vhodné pomůcky a prostředky pro splnění
jednotlivých úkolů. Pracují a diskutují ve skupinách, učí se naslouchat i formulovat svůj názor a dokáží své názory prezentovat. Dokáží formulovat své myšlenky
a umí je správně vyjádřit ústně i písemně.
Žáci se aktivně zajímají o politické a společenské dění u nás i ve světě. Znají tradice a hodnoty svého národa. Uvědomují si nutnost posuzovat rozdílnou
věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím.
Člověk a právo
Charakteristika a cíle tematického okruhu
V oblasti Člověk a právo je důležité uchopit od počátku pojem právní stát a na základě našich základních ústavních dokumentů, jimiž jsou Ústava České
republiky a Listina základních práv a svobod, poznat principy, které právní stát charakterizují a bez nichž by se o právním státu nedalo hovořit. Na tento základ a
na znalosti z oblasti politologie navazuje schopnost žáků zorientovat se v základních odvětvích práva. Především pochopit význam dělení práva na právo veřejné
a soukromé. Součástí je též pochopení vztahu práva vnitrostátního k právu mezinárodnímu a právu Evropské unie.
Další nedílnou součástí je orientace v systému právních předpisů a také schopnost interpretovat základní právní dokumenty.
Žáci se seznámí se základními instituty trestního práva (hmotného i procesního), správního práva - ve smyslu správního řízení, občanského (odpovědnost za
škodu, smlouva a její náležitosti) a rodinného práva. Nelze opomenout též oblast pracovního práva.
Důraz je kladen především na praktické vyzkoušení si poznatků. Práce s konkrétními právními předpisy či vzory smluv.
Vzdělávací cíle
Ke vzdělávacím cílům tohoto celku náleží praktické uchopení pojmu právní stát a schopnost jeho aplikace na různé životní situace; orientace v právním řádu
České republiky; základní znalost nejběžnějších institutů významných právních odvětví; základní schopnost interpretace právního textu; schopnost sestavit
jednoduchou smlouvu; schopnost vyřídit reklamaci; znalost systému soudní ochrany.
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2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák: - vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede příklady právní
Člověk a právo:
ochrany a právních vztahů
- veřejný ochránce práv, práva dětí
- popíše soustavu soudů v ČR a činnost policie, soudů,
- právo a spravedlnost, právní stát
advokacie a notářství
- právní řád, právní ochrana občanů, právní vztahy
- vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní - soustava soudů v České republice
odpovědnost
- vlastnictví, právo v oblasti duševního vlastnictví; smlouvy, odpovědnost za škodu
- popíše, jaké závazky vyplývají z běžných smluv a na příkladu - rodinné právo
ukáže možné důsledky vyplývající z neznalosti smlouvy včetně - správní řízení
jejich všeobecných podmínek
- trestní právo: trestní odpovědnost, tresty a ochranná opatření, orgány činné v
- dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např. podáním reklamace trestním řízení
- popíše práva a povinnosti mezi dětmi a rodiči, mezi manželi
- kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými
- popíše, kde může o této oblasti hledat informace nebo získat
- notáři, advokáti a soudci
pomoc při řešení svých problémů
Soudobý svět
- objasní postupy vhodného jednání, stane-li se obětí nebo
svědkem jednání, jako je šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání - NATO, OSN a další mezinárodní organizace (jejich počátky, motivy vzniku, vývoj a
atp.
jejich úlohy v současnosti)
Žáci jsou mj. vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, - EU (vznik, vývoj, současnost)
sebe odpovědnosti a schopnost morálního úsudku.
- zapojení ČR do mezinárodních struktur (vývoj a současnost)
- popíše funkci a činnost OSN a NATO
- charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její politiku
- objasní postavení České republiky v Evropě a v soudobém
světě a vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních struktur a podíl
ČR na jejich aktivitách

Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS 7
Témata: právní minim um pro
občanský a soukromý život

Doprovodné akce
V případě časové rezervy návštěva soudu – jednání v trestním nebo občansko-právním řízení (nejlépe účast na hlavním líčení).
Způsob ověřování a naplňování vzdělávacích cílů
Naplnění vzdělávacích cílů bude ověřováno splněním samostatné práce na zadané téma v požadované kvalitě a rozsahu; písemnou prací na závěr probraného
celku; ústním zkoušením; při diskuzi s žáky, ve které se budeme vracet k probraným tématům a učivu.
Rozvíjení klíčových dovedností
Žáci si osvojují dovednost rozlišit pojem právo v materiálním a formálním pohledu (ve vztahu k pojmu právní stát); orientovat se v právním předpisu, interpretovat
právní text; sepsat jednoduchou smlouvu, podat správně reklamaci; znát svá základní práva a způsob jejich uplatnění.
Člověk a svět
Charakteristika a cíle tematického okruhu
Okruh je zaměřen hlavně na chápání etických souvislostí a na hledání osobní etiky. Etika, která není jen teoretickým názorem, nýbrž která skutečně určuje
konání a chování člověka, je ovšem založena na osobním přesvědčení, na prožitku přesahu, na vědomém rozhodování, nezávislém na bezprostřední fyzické
skutečnosti, tedy prolíná se s osobními náboženskými zkušenostmi a představami.
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Mají-li žáci etiku též reflektovat, je tedy nutné se s nimi dopracovat k pochopení základních religionistických pojmů a náboženských jevů. Jako smysluplné se pak
ukazuje věnovat se na základě vybudovaných pojmů v témže výukovém celku též náboženským otázkám z jiných tematických celků (světová náboženství,
náboženství v současné společnosti).
Pro pochopení funkce náboženství v různých oblastech lidského života se jako základní příklad nabízí křesťanství coby světové náboženství, které nejvýrazněji
utvářelo společnost, jíž jsou žáci obklopeni. Křesťanské kořeny kulturních, historických i politických jevů kolem nás jsou zpravidla rozsáhlejší a hlubší, než si žáci
zprvu uvědomují, a jejich poznání a pochopení umožňuje žákům, aby se lépe orientovali ve svém společenském kontextu, ale také aby s těmito jevy dokázali
svobodněji zacházet.
Okruh tedy v rámci jednoho provázaného výukového celku zprostředkovává žákům základní orientaci v křesťanstvím formované evropské kultuře, přehled o
světových náboženstvích a současné náboženské situaci, vhled do podstaty náboženského prožitku, pochopení pohnutek a úkolů filosofie a etiky, a konečně
základ pro vlastní etické hledání.
Vzdělávací cíle
Výukový celek je posazen do třetího ročníku, kdy by žáci měli postupně dospět k chápání různých přístupů ke světu, k uvědomění vlastních mravních postojů a
životních cílů ve vztahu k postojům a cílům ostatních lidí. Aktuální je otázka po pravdě, její poznatelnosti a případné nutnosti jejího poznávání.
Výuka začíná společným pozorováním některých konkrétních jevů, s nimiž se žáci běžně setkávají v současné společnosti, ale k jejichž vysvětlení nestačí
postupy, jimž se žáci naučili v jiných vědních oborech – např. uspořádání týdne, výroční svátky, tradice spojené s různými událostmi života, symboly a pojmy
používané v umění i v politickém životě. Žáci si na příkladech uvědomují kontext evropské kultury, založené především na křesťanských hodnotách a tradicích,
ale zároveň též formulují své vlastní prožitky a postoje. Společně se pak dopracují k základním pojmům umožňujícím reflektovat náboženské jevy, především
centrální pojem posvátna.
Následuje seznámení s hlavními světovými náboženstvími, při němž žáci pozorují opakující se základní otázky, podobné i odlišné přístupy k jejich řešení a
projevy těchto otázek a přístupů v současné společnosti i v osobním životě. Na základě osvojených pojmů jsou pak žáci schopni reflexe vlastního osobního
pohledu na svět a mohou se obrátit k základním otázkám filosofie, a s jejich pomocí pak ke hledání a uvědomování osobní etiky.
3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák: - chápe vývojovou úlohu křesťanství v evropské a české
Člověk a svět:
kultuře, rozpoznává křesťanský původ či charakter různých jevů v - křesťanství v české a evropské kultuře
současné kultuře
- náboženské jevy v našem životě
- rozpoznává náboženskou složku lidského myšlení, cítění a
- základní náboženské pojmy
jednání
- nejvýznamnější světová náboženství
- vysvětlí funkci náboženství pro člověka a společnost
- osobní a organizované náboženství,
- charakterizuje základní světová náboženství
- víra, náboženská společenství
- objasní postavení církví a věřících v ČR
- krypto náboženství a pseudo náboženství, fundamentalismus, sektářství,
- vysvětlí nebezpečí sektářství, agresivního fundamentalismu a fanatismus, ateismus
dalších negativních náboženských jevů
- co řeší filosofie a filosofická etika
- vysvětlí, jaké otázky řeší filosofie a filosofická etika
- význam filosofie a etiky v životě člověka, jejich smysl pro řešení životních situací
- dovede používat vybraný pojmový aparát, který byl součástí
- etika a její předmět, základní pojmy etiky; morálka, mravní hodnoty a normy,
učiva
mravní rozhodování a odpovědnost
- dovede pracovat s obsahově a formálně dostupnými texty
- životní postoje a hodnotová orientace, člověk mezi touhou po vlastním štěstí a
- debatuje o praktických filosofických a etických otázkách (ze
angažováním se pro obecné dobro a pro pomoc jiným lidem
života kolem sebe, z událostí známých z médií, z krásné literatury
a jiných druhů umění)
- vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a jednání
odpovědni jiným lidem
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS 1, 3
Témata: společnost – jednotlivec
a společenské skupiny, kultura,
náboženství; komunikace,
vyjednávání, řešení konfliktů;
osobnost a její rozvoj.

Žáci jsou mj. vedeni k tomu, aby: hledali kompromisy mezi osobní
svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky tolerantní; byli
schopni odolávat myšlenkové manipulaci; vážili si materiálních a
duchovních hodnot; byli připraveni si klást základní existenční
otázky a hledat na ně odpovědi a řešení.

Doprovodné akce
Výukový celek samotný nepočítá s žádnými doprovodnými akcemi. Je ovšem podkladem pro doprovodné akce k výukovému celku Religionistika v humanitní
specializaci. Rovněž zapojení výukového celku do probíhajících uměleckých a dalších projektů je možné.
Způsob kontroly a hodnocení
Znalosti a dovednosti žáků jsou ověřovány a hodnoceny jednak průběžně při pravidelném opakování probrané látky, jednak krátkými referáty, které žáci
samostatně připravují o vybraných pojmech a jevech, jednak rozhovory při hodině, jednak kontrolou zápisků, které si žáci vedou v sešitech, a konečně
závěrečnou písemnou úvahou na téma souvisící s výukovým celkem.
Rozvíjení klíčových dovedností
Žák, který úspěšně absolvuje výukový celek, si rozvine některé kompetence v oblasti občanského a kulturního povědomí – uvědomuje si kontext kultury, která
jej/jí obklopuje, ovšem chápe též strukturální příbuznost a životní souvislost této kultury s kulturami jinými.
V oblasti personální a sociální reflektuje svá osobní východiska, postoje a cíle, chápe jejich interakci s ostatním světem, je schopen se postavit schématickému
myšlení a posuzování.
Člověk v lidském společenství soudobého světa
Charakteristika a cíle tematického okruhu
V předmětu se mají propojit dosavadní vědomosti o kultuře, politice, historii, náboženství apod. - vše, čím si žáci prošli především v předmětech
společenskovědního vzdělávání. Nyní mají prostor pro samostatné uvažování na základě porozumění, které se opírá nikoliv o dojmy, ale o snahu vidět
souvislosti a rozumět jednotlivostem v širším záběru.
Níže uvedené vzdělávací cíle jsou převážně převzaty z globálního rozvojového vzdělávání, které má vést k etickému nahlížení problematiky mezinárodních
vztahů a společného soužití tolik rozdílných společenství. Tato společenství jsou však zároveň rovnocennými partnery uvnitř jednoho velkého společenství, jež
zahrnuje každou bytost naší „jedné“ a nerozdělené planety Země.
Žáci zároveň mají možnost více promyslet ideu „trvale udržitelného rozvoje“ na konkrétních aktuálních problémech. Zde pak navážeme na témata, která zazněla
především v ekonomice a zeměpise.
Vzdělávací cíle
Žáci mají získat všeobecný přehled o propojenosti současného světa a globálních problémů lidstva, zejména pak o problematice vztahu vyspělých zemí a zemí
rozvojových ve všech jeho historických, ekonomických a politických souvislostech.
Na základě jednoho z tematických okruhů (chudoba, politická nestabilita, populační růst, hlad, špatný zdravotní stav, negramotnost, nedostatečný přístup k pitné
vodě, nedostatek životních příležitostí apod.) se žáci mají pokusit samostatně (a také společně) zhodnotit (dílčím, laickým, způsobem) příčiny těchto problémů a
možné způsoby řešení (včetně vědomí reálného nebezpečí „negativních“ vedlejších dopadů na místní komunitu).
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Žáci jsou vedeni k vědomí propojenosti mezi chováním a životním stylem lidí z vyspělých zemí s problémy chudých zemí (patří sem témata jako konzum a
nadbytečná spotřeba, nevyvážené obchodní vztahy, ekonomické a environmentální vykořisťování, vývoz zbraní apod.).
Žáci také mají získat vhled do činností mezinárodních institucí zabývajících se problematikou rozvojové spolupráce a rozvojových zemí.
4. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:- popíše rozčlenění soudobého světa na civilizační sféry a
civilizace
- vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se potýká soudobý
svět, jak jsou řešeny, debatuje o jejich možných perspektivách
- uvede příklady projevů globalizace a debatuje o jejích
důsledcích
- objasní uspořádání světa po druhé světové válce a důsledky
pro Československo
- popíše projevy a důsledky studené války
- charakterizuje komunistický režim v ČSR v jeho vývoji a v
souvislostech se změnami v celém komunistickém bloku
- popíše dekolonizaci a objasní problémy tzv. třetího světa
- vysvětlí rozpad sovětského bloku
- popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj evropské
integrace
- uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20. století
- diskutuje na téma možných negativních důsledků vědeckého
a technického rozvoje ve 20. století
- charakterizuje současnou českou společnost, její etnické a
sociální složení
- vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a
umění
- popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspělých
demokraciích, uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit
sociální problémy
- popíše, kam se může obrátit, když se dostane do složité
sociální situace
- objasní způsoby ovlivňování veřejnosti
- objasní význam solidarity a dobrých vztahů v komunitě
- debatuje o pozitivech i problémech multikulturního soužití,
objasní příčiny migrace lidí
- posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost pohlaví
porušována
- zná příčiny a důsledky nejdůležitějších globálních problémů
- ví, co může bránit a co naopak pomáhá udržitelnému
lidskému rozvoji
- rozumí situacím lidí žijících v těžkých životních podmínkách a
zná různé příčiny a důsledky těchto situací
- je si vědom/a rozdílů v ekonomické a sociální situaci lidí na
světě
- chápe vzájemnou propojenost různých oblastí světa a
různých dimenzí rozvoje
- zná hlavní důvody a způsoby realizace rozvojové spolupráce

Soudobý svět - epocha moderních dějin
- civilizační sféry a kultury; velmoci, vyspělé státy, rozvojové země
- bezpečnost na počátku 21. století, konflikty v soudobém světě
- globální problémy, globalizace
- poválečné uspořádání v Evropě a ve světě, poválečné Československo;
studená válka, polarita supervelmocí: USA / SSSR, komunistická diktatura v
Československu a její vývoj
- třetí svět a dekolonizace
- rok 1968 ve světě i v ČSSR, období normalizace, pád komunistických režimů,
konec bipolarity Východ-Západ - vznik ČR a nových demokratických států
- vývoj organizací přesahujících národní zájmy (OSN, EU, Helsinská smlouva,
smlouvy o jaderném odzbrojení)
- rozvoj vědy a techniky – jeho důsledky, globální problémy
- současný hospodářský řád a možné změny v sociálním uspořádání, globalizace
ve světě, globální problémy lidstva – lidská práva a jejich uplatňování
- ochrana a využívání kulturních hodnot
Člověk v lidském společenství:
- společnost, společnost tradiční a moderní, pozdně moderní společnost
- současná česká společnost, společenské vrstvy, elity a jejich úloha
- hmotná kultura, duchovní kultura
- sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti
- rasy, etnika, národy a národnosti; majorita a minority ve společnosti,
multikulturní soužití; migrace, migranti, azylanti
- postavení mužů a žen, genderové problémy
- rozvoj a jeho pojetí a kulturní podmíněnost
- rozvojové cíle tisíciletí
- principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS 3, 6
Témata: společnost –
jednotlivec a společenské
skupiny, kultura; morálka,
svoboda, odpovědnost,
tolerance, solidarita; soudobý
svět.

a ví o svých možnostech, jak se aktivně podílet na rozvoji na
lokální i globální úrovni
Žáci jsou mj. vedeni k tomu, aby:
hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální
odpovědností a byli kriticky tolerantní; byli schopni odolávat
myšlenkové manipulaci; byli ochotni se angažovat nejen pro
vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v
jiných zemích a na jiných kontinentech; vážili si materiálních a
duchovních hodnot.

Doprovodné akce
Každá třída se zapojí do projektu, který zahrne návštěvu neziskové organizace či účast na projektu pro veřejnost a četbu odborné literatury či novinových a
internetových článků. Charakter projektu je závislý na charakteru třídy, na zájmu žáků. Projekt však nepředstavuje dlouhodobou aktivitu žáků nad rámec trvání
epochy. Jedná se o „zúročení“ již získaných znalostí a dovedností, o jejich aplikaci na reálné téma, jež se dotýká celosvětového společenství a jeho soužití.
Způsob ověřování a naplňování vzdělávacích cílů
Naplnění vzdělávacích cílů bude ověřováno především při diskuzi s žáky, ve které se budeme vracet k probraným tématům a účastí na projektu. Je možné
doplnit aktivní účast na hodinách ještě písemným testem, který by byl povinný pro ty, kteří vykazují vysokou míru absence či na hodinách neprojevovali viditelnou
aktivitu a není je tudíž možné hodnotit na základě prvně jmenovaných ukazatelů.
Rozvíjení klíčových dovedností
Žáci jsou vedeni k tomu, aby přijali zodpovědnost za sebe a svět, ve kterém žijí. Jsou motivováni k aktivní účasti na řešení místních problémů a přispívají k řešení
problému na regionální, národní, a pokud možno, i mezinárodní úrovni, a to i v situacích, ze kterých pro ně osobně neplynou přímé výhody. Žáci si jsou vědomi
výhod spolupráce s ostatními, respektují odlišné názory a pohledy na svět. Jsou solidární s lidmi v tíživé situaci. Žáci využívají nástrojů demokracie při podílení
se na veřejném životě.
Dokáží na úrovni středoškolského žáka vymezit problém, analyzovat ho, hledat různá řešení, vybrat nejvhodnější řešení a využívat při něm vlastních zkušeností i
zkušeností ostatních. Dokáží také odhadnout vlastní schopnosti a efektivně spolupracovat s ostatními.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby si vytvořili vlastní názor na základě informací a dokázali jej obhájit argumenty. Měli by dokázat korigovat svůj původní názor a
přijmout názor ostatních, nebo alespoň rozumět, proč zaujímají tento postoj či názor – rozvíjí schopnost empatie.
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BIOLOGIE
Charakteristika vyučovacího předmětu
S osamostatněním schopnosti vlastního úsudku v období duševní puberty se v žácích probouzí originální touha po poznání, a tím i touha po vědě.
Biologie je jedním z předmětů, který nabízí mladému člověku náměty pro naplnění obou těchto tužeb. Výuka směřuje k hledání základních souvislostí mezi
okolím a živými organismy. Především zohledňuje skutečnost, že člověk je jedním ze článků celého živého světa, čímž je zásadně ovlivněno jakékoliv bádání na
této úrovni. Žáci tedy nahlédnou do tajů všech typů projevu života na Zemi a jsou schopni co nejlépe uchopit obsah učiva ekologie jako vědy o vztazích mezi
všemi složkami životního prostředí.
Žáci jsou vedeni k samostatnému a tvořivému myšlení při porozumění jednotlivým oblastem biologie a k hledání samostatné odpovědi na otázku o
postavení člověka v přírodě. Hodnocení žáků je prováděno za aktivitu v hodině, ústní i písemný projev a jakoukoli jinou činnost související s výukou (referáty,
protokoly, domácí úkoly atp.)
Forma realizace
Vyučovací předmět Biologie předmět povinný. V prvním, druhém i třetím ročníku je vyučován v rámci hlavního vyučování v rozsahu 2 hod./týden za školní rok.
Vyučování je realizováno ve třídě, v laboratoři a v multimediální učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Biologie rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 podporuje vlastní aktivitu žáka, motivuje ho, poskytuje mu dostatečný prostor k sebevyjádření, posiluje samostatnost a nepřebírá žákovu zodpovědnost
 určuje takové techniky vzdělávání, které podporují a prohlubují vyšší vzdělávání žáka
 přes různé techniky vzdělávání vede žáky k samostatné práci a tvorbě studijních materiálů
 pomáhá žákovi objektivně hodnotit svůj pokrok při učení
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vytváří modelové situace, ve kterých žáci hodnotí správnost jednotlivých možných řešení
 vede problémový dialog
 orientuje učivo na realitu každodenního života, vybírá taková témata, která rezonují se zájmy žáků
Kompetence komunikativní
Učitel
 vede žáky k osvojení odborné terminologie a vyjadřování svých názorů slovem i písmem
 motivuje žáky prezentovat své výsledky před známým i neznámým publikem
 organizuje práci ve dvojicích, skupinách, týmech a zařazuje projektové vyučování
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zařazuje do výuky diskusi, kde má každý žák možnost prezentovat své názory

Kompetence sociální a personální
Učitel
 zadává cvičení, při kterých žáci spolupracují a společně řeší určité problémy
 podporuje žáky, aby se každý jednotlivec dokázal prosadit se svým příspěvkem
 vede žáky k poznání a posouzení svých schopností, k sebereflexi
Kompetence občanská a kulturní povědomí
Učitel
 při modelových situací učí žáky aktivně hájit práva svá i práva jiných, lidí, zvířat, rostlin …
 reflektuje aktuální dění a vhodným způsobem ho zařazuje do výuky
 pěstuje u žáků úctu k životu jako takovému především v souvislosti s jeho trvalým udržením na Zemi
 zajišťuje pro žáky výuku první pomoci, aby byli vždy připraveni, schopni a ochotni pomáhat v krizových situacích
 vede žáky k uvědomění si své pozice ve světě
Kompetence pracovní a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky, aby se reálně stavěli k vlastním možnostem a schopnostem i ke svému budoucímu uplatnění
 vede žáky k orientaci na potřeby trhu, k uvědomění si případných rizik podnikání
Matematické kompetence
Učitel
 vede žáky k objektivnímu hodnocení získaných hodnot a výsledků
 podporuje žáky k odhadům výsledků z výchozích hodnot
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Učitel
 učí žáky pracovat s biologickými programy v oblasti IT
 ukazuje žákům, jak pracovat a zacházet s jednotlivými přístroji při měření určité veličiny a jakým způsobem zpracovávat získaná data
 učí žáky kriticky posuzovat získané informace z různých informačních zdrojů
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák/yně:
Epocha biologie člověka:
popíše funkci pohybové soustavy
opěrná a pohybová soustava
pojmenuje základní kosti a svaly lidského těla
popíše typy kostní tkáně a svalové tkáně a uvede
příklady
na exponátu pojmenuje kosti a svaly lidského
těla
-

pojmenuje oběhové soustavy a vysvětlí jejich
funkci

-

oběhová soustava

-

popíše stavbu jednotlivých smyslových orgánů
vysvětlí jejich funkci a uvede na příkladu

-

smysly

-

nakreslí srdce a popíše jednotlivé části
vysvětlí systém cévní soustavy a popíše
jednotlivé části
popíše systém krevního oběhu

-

srdce a krevní oběh

-

dýchací soustava

-

trávicí soustava

-

vylučovací soustava

-

nakreslí plíce a popíše jejich stavbu
popíše mechanismus nádechu a výdechu
vysvětlí pojem vitální kapacita plic
dokáže diskutovat na téma kouření a jeho
dopady na zdraví člověka

-

popíše a charakterizuje jednotlivé části trávicí
soustavy
celkově shrne cestu přijímaných živin
v organismu

-

-

popíše jednotlivé části vylučovací soustavy a
uvede jejich funkci ve zpracovávání přijímaných
látek
popíše strukturu kůže a její význam

-

vysvětlí pojem hormon a popíše jeho funkci

-
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS3, ODS5, ŽIV2

-

-

v organismu
vyjmenuje endokrinní žlázy a vysvětlí jejich
funkci
popíše základní stavební jednotku nervové
soustavy
rozdělí nervovou soustavu na centrální a
periferní a popíše jejich rozdíly a funkce
vysvětlí pojem reflex a jeho spojitost se
smyslovou soustavou
popíše části mozku a uvede základní funkce
jednotlivých částí
na obrázku popíše rozdíly mezi mužskou a
ženskou pohlavní soustavou
vysvětlí průběh menstruačního a ovulačního
cyklu
dokáže popsat cestu od oplození k porodu

-

zhodnotí rizikové faktory ohrožující různé
orgány, seznámí se s různými typy onemocnění
a dokáže diskutovat nad způsobem léčby

-

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
dovede posoudit vliv pracovních podmínek a
povolání na své zdraví v dlouhodobé perspektivě
a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí
důsledky
popíše vliv fyzického a psychického zatížení na
lidský organismus
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích
alternativních směrech
dovede uplatňovat naučené modelové situace k
řešení stresových a konfliktních situací
objasní důsledky závislosti na návykových
látkách

-

-

-

hormonální soustava

-

nervová soustava

-

pohlavní soustava

-

onemocnění organismu

-

zdravý životní styl
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-

prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci
sobě a jiným

-

první pomoc

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Žák/yně:
shrne základní vlastnosti živých soustav

Učivo

Epocha mikroskopické biologie:
živé soustavy

popíše stavbu prokaryotní buňky a uvede
příklady z přírody
popíše stavbu eukaryotní buňky a srovná rozdíly
v živočišné a rostlinné buňce
vysvětlí funkci jednotlivých membránových
organel

-

prokaryota a eukaryota

-

popíše průběh meiozy a mitózy a vysvětlí jejich
význam pro živé organismy

-

buněčné dělení

-

zhodnotí přínos bakterií ve světě

-

bakterie

-

s využitím obrázku popíše stavbu a životní
cyklus bakteriofága

-

viry

-

uvede zástupce jednotlivých tipů
mikroorganismů
shrne rozdíly mezi bakteriálním a virovým
onemocněním
blíže charakterizuje vybrané choroby
diskutuje na téma zařazení virů mezi živé
organismy
orientuje se v pojmech očkování, antibiotika,
přirozená a získaná imunita

-

bakterie vs. viry

-

genetika
dědičnost a proměnlivost

-

-

-

vysvětlí základní Mendelovy zákony
schematicky nakreslí část molekuly DNA a
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS3

-

popíše její strukturu
vysvětlí princip dědičnosti a pojem genetický
kód
vypočte jednoduchý genetický příklad
kriticky posoudí vliv dědičné informace a
prostředí na organismus jedince

-

základy molekulární biologie

vysvětlí pojem DNA, RNA, genom, protein a
jejich vzájemné vztahy
podrobně nakreslí strukturu DNA a dokáže
diskutovat na téma replikace a přepis genetické
informace
Žák/yně:
Epocha ekologie:
Dokáže diskutovat na téma ekologie jako vědní
ekologické pojmy
obor
vysvětlí pojmy druh, populace, společenstvo,
ekosystém, ekologická nika
uvede a vysvětlí příklady fosilních paliv
na příkladech uvede biotické a abiotické vlivy
prostředí
charakterizuje základní vztahy mezi organismy
na úrovni populace a společenstva
faktory prostředí
uvede příklad potravního řetězce
charakterizuje s použitím příkladů úlohu
producentů, konzumentů a reducentů v biosféře
Žák/yně:
Botanické praktikum:
pod mikroskopem určí základní typy
mikroskopie
živočišných tkání i rostlinných pletiv
na příkladech uvede části rostlin
zhotoví preparát rostlinných pletiv
pod mikroskopem rozpozná části květu a dokáže
vyhotovit květní diagram
v přírodě dokáže rozpoznat min 20 nižších
rostlin
-

ODS3, ŽIV1, ŽIV3
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3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Žák/yně:
popíše vybrané zástupce řas, mechorostů a
kapraďorostů a zdůrazní jejich význam pro
člověka
srovná charakteristické znaky naho- a
krytosemenných rostlin
-

Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS3, ŽIV1, ŽIV3

Učivo

Epocha botaniky:
nižší rostliny
-

vyšší rostliny

popíše stavbu kořene a hospodaření rostliny
s vodou
popíše stavbu stonku a listu
popíše stavbu květu

-

morfologie rostlin

zhodnotí možnosti rozšiřování plodů a semen,
uvede příklady
stručně charakterizuje proces opylení a oplození
krytosemenných rostlin
srovná charakteristické znaky jedno- a
dvouděložných
na základě schématu vymezí základní etapy
v životním cyklu nižších rostlin
stručně popíše životní cyklus rostliny
uvede systém rozmnožování rostlin

-

rozmnožování rostlin

popíše průběh fotosyntézy a zhodnotí význam
procesy v rostlině
pro živé organismy na Zemi
popíše různé faktory na růst rostlin
porovná společné znaky prvoků a vymezí je vůči
rostlinné a živočišné říši
Žák/yně:
Epocha zoologie:
charakterizuje skupiny bezobratlých organismů:
bezobratlí
houbovci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, členovci a pozná vybrané zástupce
u členovců vybere příklad, na kterém ukáže
životní cyklus daného živočicha
-

-

popíše význam zárodečných obalů
charakterizuje skupiny obratlovců: paryby, ryby,

-

ODS3, ŽIV1, ŽIV3

obratlovci
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-

-

obojživelníci, plazi, ptáci, savci a pozná vybrané
zástupce
porovná embryonální vývoj člověka a
nejznámějších skupin savců
charakterizuje názory na vznik a vývoj života na
Zemi
dokáže na nákresu popsat a zhodnotit vývoj
orgánových soustav živočichů

-

teorie vzniku života na zemi

Doprovodné akce
Ve třetím ročníku lze uspořádat výjezd do přírody, kde se prohlubují znalosti, které se žáci naučili v souvislosti s živou přírodou. Je vhodné žákům ukázat
propojení fauny, flory a vlivu vnějších faktorů na jejich rozvoj.

78

CHEMIE
Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka chemie na waldorfském lyceu je zaměřena zejména na pozorování experimentů a názorných ukázek a následnému vyvozování zákonitostí ze světa
přírodních věd. Žáci se utvrzují ve vlastních poznatcích a společně s učitelem přichází na závěry, které vycházejí z obecně daných přírodních zákonitostí. Výuka
směřuje k hledání základních souvislostí, k předvídání průběhu chemických dějů a jejich ovlivňování. Tento přístup rozvíjí u žáků kauzální myšlení. Důraz je
kladen na uvědomování si chemických dějů všude kolem sebe, na poznatky, že chemie je nedílnou součástí každodenního života a na způsob, jakým lze k těmto
poznatkům přistupovat a jak je zpracovávat. Žáci jsou hodnoceni za ústní projev, písemný projev a praktickou činnost.
Forma realizace
Vyučovací předmět Chemie je v 1. ročníku vyučován v rámci epochového vyučování v rozsahu 1 hodiny za týden, ve 2. – 3. ročníku v rozsahu 1,5 hodin za
týden. Vyučování je realizováno ve třídě, v laboratoři a v multimediální učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách chemie jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy:
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Učitel
 Motivuje žáky k vyhledávání informací a aktivní spolupráci při hodinách
 Přes různé techniky vzdělávání vede žáky k samostatné práci a tvorbě studijních materiálů
 pomáhá žákovi objektivně hodnotit svůj pokrok při učení
 určuje takové techniky vzdělávání, které podporují a prohlubují vyšší vzdělávání žáka
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede žáky k pozorování chemických dějů kde se žáci učí vytvářet hypotézy, ověřovat je a posuzovat
 vytváří modelové situace, ve kterých žáci hodnotí správnost jednotlivých možných řešení
 problémové situace využívá jako jeden z možných prostředků vlastního rozvoje žáka
Kompetence komunikativní
Učitel
 zařazuje do výuky diskusi, kde má každý žák možnost prezentovat své názory
 vede žáky k osvojení odborné terminologie a vyjadřování svých názorů slovem i písmem
 motivuje žáky prezentovat své výsledky před známým i neznámým publikem
 organizuje práci ve skupinách
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Kompetence sociální a personální
Učitel
 pomáhá žákovi odhadovat důsledky svého jednání, podle situace jeho jednání koriguje
 zadává cvičení, při kterých žáci spolupracují a společně řeší určité problémy
Kompetence občanská a kulturní povědomí
Učitel
 vede žáky k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie a k chápání zodpovědnosti za zachování zdravého životního prostředí
 při modelových situací učí žáky aktivně hájit práva svá i práva jiných, lidí, zvířat, rostlin …
 reflektuje aktuální dění a vhodným způsobem ho zařazuje do výuky
Kompetence pracovní a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky, aby se reálně stavěli k vlastním možnostem a schopnostem i ke svému budoucímu uplatnění
 vede žáky k orientaci na potřeby trhu, k uvědomění si případných rizik podnikání
Matematické kompetence
Učitel
 modelových příkladech učí žáky rozvíjet strukturní myšlení
 vede žáky k objektivnímu hodnocení získaných hodnot a výsledků
 podporuje žáky k odhadům výsledků z výchozích hodnot
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Učitel
 učí žáky pracovat s chemickými programy v oblasti IT
 ukazuje žákům, jak pracovat a zacházet s jednotlivými chemickými přístroji a jakým způsobem zpracovávat získaná data
 učí žáky kriticky posuzovat získané informace z různých informačních zdrojů
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/yně:
orientuje se v typech skupenství látek
definuje pojem roztok a rozpouštědlo a charakterizuje
jejich vlastnosti
seznámí se se základními chemickými výpočty
dokáže vyjádřit koncentraci roztoků za použití
základních chemických vzorců
vysvětlí pojem krystalizace, rozpustnost, teplota tání,
teplota varu
dokáže rozpoznat základní krystalografické struktury a
na příkladu určí struktury u vybraných chemických látek
zhodnotí význam solí pro chemický průmysl, popíše
jejich výrobu a zpracování
používá názvy solí a zná systém názvosloví
orientuje se v pojmech difůze, osmóza, osmotický tlak a
k jednotlivým jevům dokáže najít příklady
porozumí procesu vytěsňování kyselin a zásad z jejich
solí
určí produkty tepelného rozkladu dané soli a navrhne
jednoduché reakční schéma
-

-

Učivo
Epocha solí, kyselin a zásad:
soli, rozpustnost a krystalizace

Přesahy a vazby, průřezová
témata
ŽIV2, ŽIV3

Obecná chemie (celé učivo) =
všechny epochy chemie
1. -3. ročník

vysvětlí pojem kyselina a zásada, zná vybrané
anorganické kyseliny a zásady
orientuje se v pojmech hydratace, dehydratace,
neutralizace, zásaditost, kyselost, pH škála
navrhne reakční schéma jednoduché reakce
anorganické kyseliny a zásady a určí produkty této
reakce

-

kyseliny a zásady

seznámí se se základními kovy a nekovy

-

kovy a nekovy
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2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/yně:
-

seznámí se s historickým vývojem pohledu na atom
jako základní stavební jednotky
zná strukturu atomu
vysvětlí pojem prvek, molekula, chemicky čistá látka,
vazba, směs, analýza, syntéza
vypracuje referát na téma ‘významná osobnost
chemie‘ dle výběru a prezentuje jej před spolužáky

Učivo
Epocha chemických prvků:
atom jako základní stavební jednotka látek

-

uvede trendy v periodické soustavě prvků a vysvětlí
vzájemné zákonitosti

-

periodická soustava prvků

-

vytvoří chemické názvy a vzorce oxidů, hydroxidů,
halogenidů, kyselin a jejich solí

-

názvosloví anorganických sloučenin

-

orientuje se v základních chemických zákonech a
dokáže je aplikovat na příkladech
dokáže pracovat s fyzikálními veličinami jako je
relativní atomová hmotnost, relativní molekulová
hmotnost, molární hmotnost, molární objem, látkové
množství, Avogadrova konstanta
s využitím základních chemických zákonitostí dokáže
vypočítat jednoduché chemické výpočty

-

základní chemické zákony

charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny
a zhodnotí jejich využití
na schématu dokáže demonstrovat koloběh vybraných
prvků v přírodě
vytváří jednoduché chemické rovnice

-

anorganické sloučeniny v životě

-

-

-
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
ŽIV2, ŽIV3

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/yně:
zhodnotí postavení uhlíku jako základního prvku pro
obor organické chemie
-

-

-

-

Učivo
Epocha organické chemie a biochemie:
Atom uhlíku

z historického hlediska posoudí vývoj organické
chemie
vytvoří název a vzorec jednoduché organické
sloučeniny
na jednoduchém příkladu uhlovodíku uvede vznik
násobných vazeb
diskutuje na téma reaktivita vybraných anorganických
sloučenin v závislosti na jejich struktuře

-

Organická chemie

charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich
deriváty, uvede zástupce jednotlivých skupin a
zhodnotí jejich význam a využití pro společnost
diskutuje na téma obnovitelné a neobnovitelné zdroje
a jejich využití v běžném životě i v odborné praxi

-

Organické sloučeniny

-

Základy biochemie

charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny
charakterizuje sacharidy, bílkoviny, lipidy a nukleové
kyseliny
shrne význam biokatalyzátorů pro enzymtické reakce
a uvede příklady
na schématu uvede základní biochemické procesy
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
ŽIV2, ŽIV3

FYZIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Ve fyzice žáky vedeme k tomu, aby prožili, že svým myšlením mohou porozumět přírodním dějům ve světě, který je obklopuje. Fyzika se realizuje formou
epochového vyučování a vyučovacích bloků. Učivo je realizováno jak hromadnou výukou (výklad a demostrační pokusy) tak i skupinovou výukou. Výuka je
doplňována referáty, prezentacemi a exkurzemi.
V prvním ročníku získávají žáci důvěru ve vlastní myšlení. Již jim nestačí slyšet pouze to, co říká učitel. Mají stále více potřebu informace sami ověřovat.
Kladou si otázky po souvislostech myšlenek o okolním světě s tímto světem samotným. Proto mají fyzikální experimenty pro ně v tomto období existenciální
význam. V oblasti mechaniky je usilováno o celistvý pohled na okolní svět z hlediska tvaru, rozměru, hmotnosti a z hlediska pohybu. Žáci rozvíjejí svou
prostorovou i časovou představivost, pomocí jednoduchých i složených pohybů. Pohybové děje žáci uchopují matematicky, ať už pomocí rovnic pohybů nebo
pomocí grafů a seznamují se též s vektory a jejich skládáním. V oblasti termiky se jedná o poznání zákonitostí týkajících se tepla a o nahlédnutí na způsob
přeměny tepelné energie v pohybovou. Téma vesmíru přiblíží žákům rytmus planetární soustavy ve vztahu k Zemi.
Žáci se ve druhém ročníku obrací k vnitřním vlastnostem věcí. Nesledují již pouhý kauzální vztah příčiny a následku, nýbrž si uvědomují, že člověk je ten,
kdo dokáže ovlivňovat příčiny v zájmu plánovaného následku. V oblasti elektřiny a magnetismu se žáci poprvé seznamují se skutečnostmi, které nejsou smysly
přímo vnímatelné, ale které zásadním způsobem určují podobu technické civilizace obklopující člověka. Téma fyziky atomu s tématem atomové energie vychází
vstříc žákům, kteří se v tomto období začínají ptát po odpovědnosti člověka za vlastní konání.
Ve třetím ročníku je již možné počítat s plně vyvinutou schopností úsudku. Je možné s žáky mluvit o tom, že existuje více náhledů na stejnou skutečnost.
Zajímá je styl myšlení a světonázor, které mají svůj smysl v mnohosti a rozlišnosti. V optice jsou kladeny nároky na vědomé zacházení s modelovými
představami nutnými pro pochopení zákonitostí v mikrosvětě. Po objasnění zákonitostí klasické optiky vede cesta přirozeně k hlubokým otázkám o podstatě
světla.
Stěžejním způsobem výuky fyziky v každém ročníku je epochové vyučování. Žáci se musí především umět soustředit na provádění pokusů a na utváření
závěrů na základě těchto pokusů. Proto jsou velmi významným podkladem pro hodnocení vyhotovené popisy pozorování v epochovém sešitu. V epochách bude
hodnocena účast na společných diskusích, zodpovídání otázek kladených vyučujícím, případně přednesení referátu. Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný
projev a praktickou činnost. Práce v hodinách bloku bude hodnocena na základě vyhotovených elaborátů na zadané téma nebo na základě řešení souboru
fyzikálních úloh.
Forma realizace
Časová dotace tohoto předmětu: v 1. ročníku – 1,5 hodina týdně, ve 2. ročníku – 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku – 1 hodiny týdně.
Fyzikální vzdělávání je vypracováno z RVP podle varianty B se středními nároky na fyzikální vzdělávání.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Fyzika rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 do výuky zařazuje taková témata, která přibližují fyziku, ukazují její význam další rozvoj.
 seznamuje žáky s některými významnými vědci, kteří se zasloužili o vývoj fyziky.
 předkládá žákům různé obtížné úlohy, jejíž řešení vyžaduje určitou výši vědomostí, dovedností a samostatného myšlení.
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
 diskutuje se žáky při řešení fyzikálních otázek a při vypracování laboratorní práce.
 vybírá takové úlohy, které rozvíjejí využívání matematiky a jiných předmětů.
 v diskuzi řeší fyzikální úlohy z praktického života.
Kompetence komunikativní
Učitel
 zapojuje žáky do výkladu a jeho část prezentují spolužákům.
 vyžaduje vypracování laboratorních prací, referátů a řešení úloh v takové úpravě, aby je bylo možné použít pro prezentaci.
 zařazuje do výuky řízenou diskuzi.
Kompetence sociální a personální
Učitel
 zadává žákům úlohy, které vyžadují týmovou práci, žáci si rozdělují mezi sebe dílčí úlohy tak, aby uplatnili své individuální schopnosti a dovednosti.
Kompetence občanská a kulturní povědomí
Učitel
 seznamuje žáky s nebezpečím při práci ve výškách a při vysokých a nízkých teplotách.
 seznamuje žáky s pravidly bezpečnosti práce s elektrickým zařízením a poskytnutí první pomoci při zásahu elektrickým proudem.
 seznamuje žáky s rizikem spojeným s prací s různými druhy záření a ohraně před nimi.
 vede žáky k tomu, aby posuzovali vědecké objevy i z hlediska jejich dalšího využití pro dobro společnosti, žáci dokáží posoudit, kdy byly vynálezy
zneužity.
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
 rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb
hmotného bodu;
 určí síly, které působí na tělesa, a popíše, jaký druh
pohybu tyto síly vyvolají; určí mechanickou práci a energii
při pohybu tělesa působením stálé síly;
 vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování
mechanické energie;
 určí výslednici sil působících na těleso;
 aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh;
 vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v
technické praxi;
 vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a způsoby
její změny;
 popíše principy nejdůležitějších tepelných motorů;
 popíše přeměny skupenství látek a jejich význam
v přírodě a v technické praxi.
Žák:
 charakterizuje Slunce jako hvězdu;
 popíše objekty ve sluneční soustavě;
 zná příklady základních typů hvězd.

Učivo
Epocha - mechanika a termika
 pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici
 Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace
 mechanická práce a energie
 posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil
 tlakové síly a tlak v tekutinách
 teplota, teplotní roztažnost látek
 teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa
 tepelné motory
 struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství

Epocha - Vesmír
 Slunce, planety a jejich pohyb, komety
 hvězdy a galaxie
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
M,CH,D,INF

M,CH,D,Z

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
 popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na
bodový elektrický náboj;
 řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova
zákona;
 popíše princip a použití polovodičových součástek s
přechodem PN;
 určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s
proudem;
 popíše princip generování střídavých proudů a jejich
využití v energetice.
Žák:
 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 princip získávání energie v jaderném reaktoru.

Učivo
Epocha - elektřina a magnetismus
 elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče
 elektrický proud v látkách, zákony elektrického proudu, polovodiče
 magnetické pole, magnetické pole elektrického proudu, elektromagnetická
indukce vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie střídavým
proudem

Epocha - fyzika atomu
 model atomu, laser
 nukleony, radioaktivita, jaderné záření
 jaderná energie a její využití

Přesahy a vazby, průřezová
témata
M,CH,BI,INF,D,

ŽIV 3,
M,CH,D

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
 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;
 řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami;
 vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad;
 popíše význam různých druhů elektromagnetického
záření.

Učivo
Epocha - vlnění a optika
 mechanické kmitání a vlnění
 zvukové vlnění
 světlo a jeho šíření
 zrcadla a čočky, oko
 druhy elektromagnetického záření, rentgenové záření
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
M,CH,BI,D,INF

ZEMĚPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Zeměpis rozšiřuje rozhled žáků uvedením do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek, faktorů života lidí v blízkém území místní krajiny, místní
oblasti, na území České republiky, v Evropě a dalších světadílech. Umožňuje žákům se orientovat v současném světě a problémech současného lidstva,
uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí k jejich přírodnímu a
společenskému prostředí.
Forma realizace
Vyučovací předmět Zeměpis je předmětem povinným a vyučuje se ve třech ročnících. Jeho časová dotace je v 1. ročníku 1 vyučovací hodina, ve 2. ročníku 2
vyučovací hodiny a ve 3. ročníku 1 vyučovací hodina týdně, přičemž může být vyučován v rámci epochového vyučování v součtu pěti týdnů za jeden školní rok.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Zeměpis rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 používá širokou škálu různorodých metod výuky, kombinuje ji a přizpůsobuje žákům
 podporuje vlastní aktivitu žáka, motivuje ho, poskytuje mu dostatečný prostor k sebevyjádření, posiluje samostatnost a nepřebírá žákovu zodpovědnost
 zařazuje do výuky aktuální témata, posiluje mezipředmětové vazby
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 orientuje učivo na realitu každodenního života, vybírá taková témata, která rezonují se zájmy žáků
 inscenuje modelové problémové situace, jejichž řešení je v rukou studentů
 vede problémový dialog
Kompetence komunikativní
Učitel
 organizuje práci ve dvojicích, skupinách, týmech a zařazuje projektové vyučování
 podněcuje diskusi a posiluje prezentační dovednosti žáků
 podporuje žáky ve vyjadřování názorů, sdělování zážitků a zkušeností
 efektivně využívá moderní informační technologie
Kompetence sociální a personální
Učitel
 zařazuje práci ve dvojicích, skupinách, týmech
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vede žáky k posouzení svých schopností, k sebereflexi
bere v úvahu zájmy, preference a potřeby žáků a přizpůsobuje jim výuku, pokud je přesvědčen o pozitivním účinku
podporuje žáky, aby se každý jednotlivec dokázal prosadit se svým příspěvkem

Kompetence občanské a kulturní povědomí
Učitel
 reflektuje aktuální dění a zařazuje ho do výuky
 vede žáky k respektu různorodosti hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 vyzdvihuje pozitivní aspekty, jež přináší multikulturní společnost
 vede žáky k uvědomění si své pozice ve světě
Kompetence k podnikavosti
Učitel
 podporuje žáky v osobním růstu a případné oborové specializaci, odhaluje žákům možnosti dalšího rozvíjení jejich schopností
 motivuje žáky k vlastní aktivitě (drobné projekty, prezentace)
 vychází z reálného života, klade důraz na praktické využití získaných dovedností
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák/yně:
- jednoduše dokáže popsat tvar Země
- používá v praxi znalosti o pohybech Země (otáčení kolem
vlastní osy a oběh kolem Slunce)
- kvalitativně objasňuje důsledky pohybů Země pro život na
Zemi, pro střídání dne a noci a pro periody ročních období

Vesmír a planeta Země:
- planetární geografie, vesmír
- Země jako vesmírné těleso
- umístění Země ve vesmíru, vývoj názorů na planetu Zemi, tvar a velikost Země,
pohyby a rytmy Země a jejich důsledky
- přírodní obraz Země: fyzicko-geografická sféra, její složky jako objekt výzkumu
fyzické geografie; přírodní složky krajiny
- glóbus a mapa

- pracuje s globusem jako se zmenšeným modelem zeměkoule
- používá v praktických situacích zeměpisné souřadnice:
zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku a má znalosti o
rovnoběžkách, polednících a o zeměpisné síti

- měření a vyhledávání na mapách, na globusu

- používá mapy a plány jako zmenšený a zjednodušený rovinný
obraz zakřiveného zemského povrchu nebo jeho části
- určuje zeměpisnou polohu konkrétních míst na Zemi s pomocí
globusu a map podle údajů zeměpisné šířky a zeměpisné délky

Geografie a kartografie
- znázornění Země na mapách: druhy map; historické mapy; současné tematické
mapy a atlasy
- měřítko map, obsah map
- kartografie, zobrazení, matematická geografie

- orientuje plány a mapy v krajině vzhledem ke světovým stranám
podle kompasu a buzoly
- určuje skutečné vzdálenosti na zemském povrchu či
- přírodní zóny Země
vzdálenosti na mapě ze znalosti měřítek globusů, map a plánů
- litosféra a stavba zemského nitra (plášť, kůra a zemské jádro)
- rozlišuje druhy map podle měřítka a obsahu map
- hydrosféra, rozložení vodstva na zemském povrchu, vlastnosti a formy mořských
- používá při praktických činnostech s mapami pojmy: obsah
proudů, voda na pevnině, oběh vody na zemi
map, výškopis, vrstevnice, výšková značka, výšková kóta,
- atmosféra, podnebné pásy Země, souhra klimatických vegetačních zón Země
nadmořská výška, hloubnice, polohopis, smluvené značky,
- biosféra, ekosystémy jako orgány organismu Země
vysvětlivky
- geografická zonalita: šířková pásma
- prakticky pracuje s obsahem jednotlivých druhů map, s
obsahem plánů a s obsahem a rejstříkem mapových atlasů
- používá s porozuměním pojem „přírodní sféra Země“ ve vztahu
k prostředí, které nás obklopuje
- rozlišuje jednotlivé složky přírodní sféry - litosféru, atmosféru,
hydrosféru, pedosféru a biosféru, uvést jejich základní
charakteristiku
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ŽIV 1

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/yně:
- používá s porozuměním pojem „krajinná sféra“ ve vztahu k
celému zemskému povrchu (pevniny, oceány, moře), ve vztahu k
přírodě (přírodní sféra) a ve vztahu k lidské společnosti
(společenská a hospodářská sféra)
- rozlišuje krajiny jako části pevniny (souše) se specifickými
odlišovacími znaky
- uvádí konkrétní příklady základních složek krajiny: přírodní
krajinné složky, kulturní krajinné složky
- posuzuje přírodní krajinotvorné procesy a působení vnitřních a
vnějších přírodních krajinotvorných činitelů zejména na
příkladech v místní krajině
- pojmenuje a rozlišuje vzhled a znaky přírodních a kulturních
krajin
- popíše 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, posoudí vliv jejich využívání na prostředí
- popíše způsoby nakládání s odpady
- charakterizuje globální problémy na Zemi
- uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a
vyhledá informace o aktuální situaci
- uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu
- uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje
společnosti na ochranu přírody a prostředí
- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních,
ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně
životního prostředí
- zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody,
krajiny a životního prostředí
- na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe
navrhne řešení vybraného environmentálního problému
- používá s porozuměním v praxi pojmy: příroda, prostředí,
přírodní prostředí, životní prostředí, environmentalistika,
environmentální, ekologie, ekologický, ekosystém
- uvede na konkrétních příkladech a posoudí, jak lidské vlivy
působí na krajinu a na životní prostředí
- zdůvodní komplexní působení a globální rozměr lidských vlivů
na krajinu a na životní prostředí
- vymezí některá hlavní současná civilizační rizika a světové
ekologické problémy, zaujímá postoj k jejich řešení
- naznačí možné hlavní ekologické přístupy k řešení
problematiky životního prostředí, vysvětlí svými slovy pojem
trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo
Krajina a krajinná sféra, životní prostředí:
ekologie a geografie:
- krajinná sféra a její složky, krajinotvorní činitelé a procesy
- typy krajiny, globální ekologické problémy
- hodnocení úrovně a kvality životního prostředí

- vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím
- dopady činností člověka na životní prostředí
- přírodní zdroje energie a surovin
- odpady
- globální problémy
- ochrana přírody a krajiny
- nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
- zásady udržitelného rozvoje
- odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí

- trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti a života na Zemi
- státní ekologická politika
- vliv člověka na životní prostředí
- globální problémy světa
Evropská regionální geografie:
- postavení Evropy v současném světě
- geografická poloha evropských regionů
- stupeň rozvoje evropských regionů
- vybrané státy, vývojové, politické a hospodářské tendence, jádrové a
periferní oblasti
- přírodní prostředí
- sociální geografie Evropy
- regiony Evropy

91

ŽIV 2
ZIV 3

Realizuje se zde celá část učiva
biologického a ekologického
vzdělávání - Člověk a životní
prostředí

- vyjádří svými slovy, co může každý člověk udělat osobně pro
zlepšení a rozvoj životního prostředí
- popíše a analyzuje pomocí obecně zeměpisných a tématických
map členitost a charakteristické rysy přírodních poměrů Evropy
- pojmenuje a vyhledá na mapách hlavní geografické a kulturní
Česká republika:
oblasti (regiony) Evropy, orientačně určí a srovná jejich
geografickou polohu podle zeměpisných souřadnic a podle
- ČR na mapě Evropy, územní rozvoj státu, geografická poloha a rozloha
polohy vůči ostatním geografickým objektům
- přírodní podmínky, problematika ochrany přírody a životního prostředí
- pojmenuje a vyhledá na mapách reprezentativní státy, jejich
- hospodářství, průmyslová odvětví
oblasti, hlavní a významná města, orientačně určuje a srovnává - obyvatelstvo a sídla, společnost a kultura
jejich geografickou polohu
- administrativní členění ČR, správní regiony
- popíše a analyzuje pomocí obecně zeměpisných a tematických - geografické oblasti ČR a jejich specifika
map charakteristické rysy přírodních poměrů v reprezentativních - sociální geografie ČR
(modelových) státech oblastí Evropy
- demografický vývoj, historie, náboženství,ekonomická geografie
- vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářské - regiony (kraje)ČR
činnosti obyvatelstva v Evropě a v reprezentativních
(modelových) státech
- analyzuje pomocí tematických map hlavní environmentální
problémy v Evropě
- pracuje aktivně s regionálními obecně zeměpisnými a
tematickými mapami i s obsahem a s rejstříkem zeměpisných
atlasů;
- orientuje se prakticky při vyhledávání informací o Evropě, o
regionech a státech v různých informačních zdrojích (například
zeměpisné encyklopedie, statistické příručky, dostupná literatura - kultura národností na našem území
a další podklady)
- určuje geografickou polohu České republiky podle zeměpisných
souřadnic, podle polohy k sousedním a k dalším významným
evropským státům a podle polohy k významným evropským
geografickým objektům (pohoří, nížiny) aktivně pracuje s
geografickými a s tematickými mapami České republiky
- porovná rozlohu České republiky s rozlohami sousedních států
- popíše, porovnává a analyzuje pomocí obecně zeměpisných a
tematických map členitost, rozměry a charakteristické rysy
přírodních poměrů České republiky
-přibližně určí aktuální počet a zhodnotí současný vývoj počtu
obyvatel České republiky
- orientuje se v ukazatelích o lidnatosti, rozmístění, pohybu a o
struktuře obyvatel České republiky
- rozliší a porovná geografickou polohu, charakter, funkci a
rozmístění lidských sídel v České republice
- rozliší a porovná sektorovou, odvětvovou a územní strukturu
hospodářství České republiky s použitím regionálních příkladů
- rozliší a porovná předpoklady a faktory umístění hospodářských
aktivit v České republice na konkrétních regionálních příkladech
- pojmenuje a vyhledá na mapách jednotlivé geografické oblasti a
územní samosprávné celky (kraje) v České republice
- popíše a analyzuje pomocí vhodných regionálních map přírodní,
sídelní, hospodářské a kulturní poměry místní krajiny (místního
regionu)
- porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem
území
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3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/yně:
- pojmenuje a vyhledává na globusu a na mapách světa
jednotlivé světadíly a oceány na Zemi
- určuje geografickou polohu světadílů a oceánů podle
zeměpisných souřadnic i z hlediska jejich polohy na zemských
polokoulích a
v podnebných pásech
- porovnává mezi sebou rozlohu světadílů a oceánů
- popisuje a analyzuje pomocí obecně zeměpisných a
tematických map členitost a charakteristické rysy přírodních
poměrů jednotlivých světadílů a oceánů
- pojmenuje a vyhledá na mapách hlavní geografické a kulturní
oblasti (regiony) jednotlivých světadílů, orientačně určuje a
srovnává jejich geografickou polohu podle zeměpisných
souřadnic a podle polohy vůči ostatním geografickým objektům
- pojmenuje a vyhledává na mapách reprezentativní státy, jejich
oblasti, hlavní a významná města v jednotlivých světadílech,
orientačně určuje a srovnává jejich geografickou poloh
- popisuje a analyzuje s pomocí obecně zeměpisných a
tematických map charakteristické rysy přírodních poměrů v
reprezentativních (modelových) státech jednotlivých světadílů
- vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářské
činnosti obyvatelstva
v jednotlivých světadílech a v reprezentativních (modelových)
státech
- analyzuje pomocí tematických map hlavní environmentální
problémy v jednotlivých světadílech, oceánech a v regionech
světadílů
- zařazuje pomocí rejstříku školního atlasu světa a příslušných
map méně známé státy světa do jednotlivých světadílů nebo do
jejich oblastí (regionů)
- pracuje aktivně s regionálními obecně zeměpisnými a
tematickými mapami i s obsahem a s rejstříkem zeměpisných
atlasů
- orientuje se prakticky při vyhledávání informací o jednotlivých
světadílech, oceánech a o regionech a státech v různých
informačních zdrojích (například zeměpisné encyklopedie,
statistické příručky, dostupná literatura, internet a další podklady)
- rozlišuje a porovnává existenci a rozmístění lidských ras, etnik,
národů, jazyků a náboženství na Zemi
- rozlišuje a porovnává faktory umístění, charakter, funkci,
rozmístění a geografickou polohu lidských sídel (venkovská a
městská sídla)
- rozlišuje a charakterizuje základní odvětví hospodářství, jejich
význam

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo
Zeměpis světadílů a oceánů:
- světadíly a oceány

Mimoevropské regiony světa:
- geologická poloha
- přírodní a společenské prostředí
- specializace a problémy v hospodářském
využívání krajin
- problematika ochrany přírody, ochrana
životního prostředí
- jádrové a periferní oblasti kontinentů
- významné státy, regiony, města, kulturní
oblasti a objekty

Základy politické geografie:
- státy světa, společenské odlišnosti různých států, různá státní zřízení
- politická a hospodářská integrace (NATO, EHS, EU atd.)
- aktuální změny na mapě světa
- problematika třetího světa, chudých a bohatých zemí
- makroregiony světa

- aktivně pracuje s tematickými mapami obsahujícími informace o
rozmístění a pohybu obyvatelstva, o sídelních poměrech a
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hospodářských aktivitách
- přibližně určí aktuální počet obyvatel světa a zhodnotí historický
Země – planeta lidí:
a současný početní růst (vývoj počtu) lidí na Zemi
- posuzuje předpoklady v rozmístění obyvatelstva na Zemi,
- sociální geografie
pracuje prakticky s ukazatelem rozdílné lidnatosti - s hustotou
- socioekonomická sféra jako objekt výzkumu humánní geografie
zalidnění
- obyvatelstvo, struktura světové populace, rasy, jazyky, národy, náboženství
- orientuje se v ukazatelích o přirozeném a územním pohybu
- světové hospodářství, vývoj a současné tendence využívání krajin světa, hlavní
obyvatelstva
hospodářské problémy současného světa – nerostné bohatství: těžba a využití,
- orientuje se v ukazatelích o struktuře obyvatelstva podle věku a světový obchod, severojižní problematika
zaměstnanosti
- doprava a spoje, služby, rekreace a cestovní ruch
- rozlišuje a porovnává existenci a rozmístění lidských ras, etnik, - práce s tematickými mapami
národů, jazyků a náboženství na Zemi
- rozlišuje a porovnává faktory umístění, charakter, funkci,
rozmístění a geografickou polohu lidských sídel (venkovská sídla,
městská sídla)
- uvede konkrétní příklady procesu urbanizace zejména ve
vztahu k životnímu prostředí
- rozlišuje a porovnává sektorovou, odvětvovou a územní
strukturu světového hospodářství s použitím konkrétních
regionálních příkladů
- rozlišuje a porovnává produkci světového hospodářství v
jednotlivých regionech a předpoklady a faktory umístění
hospodářských aktivit na konkrétních regionálních příkladech
- určuje a lokalizuje na tematických hospodářských mapách
hlavní (jádrové) a periferní oblasti světového hospodářství
- demografický vývoj + výhled

- porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem

Kultura:
- kultura národností na našem území
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DĚJINY UMĚNÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu dějiny umění
Vyučovací předmět dějiny umění vychází ze vzdělávacího obsahu Dějiny výtvarné kultury vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání.
Žák prochází v různých souvislostech a formách celými dějinami umění lidstva od pravěku až do současnosti. Důraz je kladen na rozvoj kulturního vědomí, učí
žáka pozorně vnímat svět kolem sebe, zvyšuje jeho vnímavost a úctu k uměleckým projevům, vede je k utváření trvalejšího zájmu o umění. Výuka vybavuje žáka
nejen množstvím znalostí a dovedností, umožňuje mu správně a lépe vnímat umělecká sdělení, porozumět jim, vhodně a vyspěle uplatňovat výsledky svého
poznávání. Výuka je realizována zčásti výkladem učitele, který bývá doplněn i audiovizuální projekcí. Výuka bývá dále doplněna skupinovou prací žáků,
žákovskými prezentacemi, krátkodobými projekty, referáty, prací s internetem, návštěvou kulturních institucí (muzeí, galerií, výstav) a exkurzemi.
Forma realizace
Vyučovací předmět dějiny umění směřuje k naplňování očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání z RVP Kombinované lyceum.
Vyučovací předmět Dějiny umění je předmětem povinným a vyučuje se ve třech ročnících. Jeho časová dotace je v každém roce 1 vyučovací hodina týdně,
přičemž může být vyučován v rámci hlavního vyučování. Časová dotace je v 1. – 3. ročníku – 1 hodina týdně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu ZSV rozvíjí učitel klíčové a odborné kompetence žáků tak, že absolventi by v rámci jednotlivých kompetencí měli:
Kompetence k učení








mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný;
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky;
využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí;
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

Kompetence k řešení problémů





porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace;
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých
dříve;
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
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Kompetence komunikativní











vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata;
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.);
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce;
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě);
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení.

Kompetence sociální a personální













posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku;
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záležitosti, být finančně gramotní;
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým;
rozvíjet své obecně tvořivé síly prostřednictvím umění a chápat, že umění je hlavním zdrojem tvořivosti, která se pak uplatňuje v mnoha profesních oblastech;
usilovat o tvořivou kultivaci svých estetických schopností skrze umělecké sebevyjádření a podílet se tak na kulturním životě.

Kompetence občanská a kulturní povědomí










jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie;
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;
chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.
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Kompetence pracovní a podnikatelským aktivitám








mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se
pracovním podmínkám;
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými
představami a předpoklady;
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa
práce, tak vzdělávání;
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle;
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání;
dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.

Odborné kompetence
Humanitní zaměření













rozpoznat strategie učení a zjistili, které jim nejlépe odpovídají a dokázali porozumět strategiím učení ostatních;
umět zhodnotit vlastní práci, dokázali vyhledat radu, informaci a podporu tam, kde je toho třeba a následně dokázali zhodnotit práci ostatních;
být motivováni k tomu, aby uplatňovali to, co získají v procesu učení, životními zkušenostmi a svou aktivitou při vyhledávání možností učit se a aplikovat výsledky
učení v životních, problémových situacích, v různých kontextech;
dokázat konstruktivně komunikovat v různém prostředí;
umět vytvářet při jednání pocit důvěry na základě uplatňování empatie vůči ostatním;
být schopni sebeovládání a mít vědomí etických norem;
zvládat stresové situace a zklamání a dokázat je nahlížet a řešit konstruktivním způsobem;
dokázat rozlišovat a respektovat rozdílnost potřeb a hodnot mezi profesní a soukromou sférou vlastního života;
vážit si různosti, respektovat ostatní a být připraveni překonat předsudky a hledat kompromisy;
být schopni rozpoznat příležitosti pro osobní či profesní sebe rozvoj, zhodnotit přínosy a rizika takovéto příležitosti na základě pochopení širšího kontextu a
uvědomit si její etický rozměr;
chápat důležitost tvořivého vyjádření idejí, zkušeností a emocí prostřednictvím různých médií, jako např. hudby, divadla, literatury a vizuálního umění a dokázat se
jejich prostřednictvím vyjádřit;
rozumět důležitosti estetických faktorů v každodenním životě.
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Vzdělávací obsah předmětu
1.ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák/yně:
- chápe souvislosti mezi charakterem doby a jeho uměleckým
vyjádřením;
- uvědomuje si podmíněnost obsahu uměleckého díla úrovní
vědomí
společnosti;
- rozeznává jedinečnost výtvarného zachycení skutečnosti v
porovnání
s ostatními způsoby ztvárnění reality;
- je schopen rozlišit a zařadit typická díla podle základních
charakteristik do jednotlivých období dějin výtvarné kultury;
- je schopen zhodnotit význam výjimečných osobností i
výtvarných děl pro danou dobu i současnost;
- je schopen rozpoznat a odůvodnit rozdílnost přístupů umělců
různých dob k interpretaci skutečnosti v tvorbě;

Dějiny výtvarné kultury
- obecné vymezení pojmu výtvarné umění
D, Vv,
- průřez dějinami výtvarné kultury od nejstaršího období lidských dějin po současné
moderní umění
- zkoumání závislosti a propojenosti historického a společenského vývoje lidské
společnosti v konkrétních jevech a typických rysech umění dané doby
- aplikace a prohlubování teoretických poznatků při výtvarných exkurzích do
významných kulturních památek a galerií v rámci celé ČR i Evropské unie
-základní pojmy teorie umění (umění, kultura, výtvarná kultura, …)
-význam kulturního poznání pro současnost
-kulturní prameny, kulturní instituce
-vznik a vývoj umění pravěku
-výtvarné umění doby kamenná, bronzová, železná
-pravěká naleziště a nálezy umění -svět, ČR, region
-znaková podmíněnost chápání světa

2.ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák/yně:
Středověk a novověk
-gotické umění
- na příkladech uvede vliv společenských kontextů a jejich
proměn na interpretaci obsahu vizuálně obrazného vyjádření a
jeho účinku v procesu komunikace
- na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a
interpretaci vizuálně obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do
procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu
- na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně -renesance, humanismus
obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální
a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot (vlivy
společenské, náboženské, filozofické aj.)
- rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska
podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších
vizuálně obrazných vyjádření
- na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů
a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku
uměleckých děl

D, Vv,
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– vysvětlí umělecký znakový systém jako systém vnitřně
diferencovaný a dokáže v něm rozpoznat a nalézt umělecké
znaky od objevných až po konvenční
- chápe souvislosti mezi charakterem doby a jeho uměleckým
vyjádřením;
- uvědomuje si podmíněnost obsahu uměleckého díla úrovní
vědomí
společnosti;
- rozeznává jedinečnost výtvarného zachycení skutečnosti v
porovnání
s ostatními způsoby ztvárnění reality;
- je schopen rozlišit a zařadit typická díla podle základních
charakteristik do jednotlivých období dějin výtvarné kultury;
- je schopen zhodnotit význam výjimečných osobností i
výtvarných děl pro danou dobu i současnost;
- je schopen rozpoznat a odůvodnit rozdílnost přístupů umělců
různých dob k interpretaci skutečnosti v tvorbě;

Dějiny výtvarné kultury
- obecné vymezení pojmu výtvarné umění
- průřez dějinami výtvarné kultury od nejstaršího období lidských dějin po současné
moderní umění
- zkoumání závislosti a propojenosti historického a společenského vývoje lidské
společnosti v konkrétních jevech a typických rysech umění dané doby
- aplikace a prohlubování teoretických poznatků při výtvarných exkurzích do
významných kulturních památek a galerií v rámci celé ČR i Evropské unie

3.ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák/yně:
-baroko, rokoko
Umění novověku
-znaková podmíněnost chápání světa
Žák:
- na příkladech uvede vliv společenských kontextů a jejich
proměn na interpretaci obsahu vizuálně obrazného vyjádření a
jeho účinku v procesu komunikace
- na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a
interpretaci vizuálně obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do
procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu
- na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně
obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální
a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot (vlivy
společenské, náboženské, filozofické aj.)
- rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska
podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších
vizuálně obrazných vyjádření
- na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů
a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku Klasicismus (empír)
uměleckých děl
-Romantismus, realismus
– vysvětlí umělecký znakový systém jako systém vnitřně -Impresionismus, postimpresionismus
diferencovaný a dokáže v něm rozpoznat a nalézt umělecké -architektura průmyslové revoluce, historizující slohy
znaky od objevných až po konvenční
-umění 19. století v českých zemích
-symbolismus a secese
Umění 18. a 19. století
-znaková podmíněnost chápání světa
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D, Vv,

Žák:
- na příkladech uvede vliv společenských kontextů a jejich
proměn na interpretaci obsahu vizuálně obrazného vyjádření a
jeho účinku v procesu komunikace
- na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a
interpretaci vizuálně obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do
procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu
- na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně
obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální
a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot (vlivy
společenské, náboženské, filozofické aj.)
- rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na
umění od konce 19. století do současnosti) z hlediska
podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších
vizuálně obrazných vyjádření
- na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů
a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku
uměleckých děl
– vysvětlí umělecký znakový systém jako systém vnitřně
diferencovaný a dokáže v něm rozpoznat a nalézt umělecké
znaky od objevných až po konvenční
Dějiny výtvarné kultury
- chápe souvislosti mezi charakterem doby a jeho uměleckým
vyjádřením;
- obecné vymezení pojmu výtvarné umění
- uvědomuje si podmíněnost obsahu uměleckého díla úrovní
- průřez dějinami výtvarné kultury od nejstaršího období lidských dějin po současné
vědomí
moderní umění
společnosti;
- zkoumání závislosti a propojenosti historického a společenského vývoje lidské
- rozeznává jedinečnost výtvarného zachycení skutečnosti v
společnosti v konkrétních jevech a typických rysech umění dané doby
porovnání
- aplikace a prohlubování teoretických poznatků při výtvarných exkurzích do
s ostatními způsoby ztvárnění reality;
významných kulturních památek a galerií v rámci celé ČR i Evropské unie
- je schopen rozlišit a zařadit typická díla podle základních
charakteristik do jednotlivých období dějin výtvarné kultury;
- je schopen zhodnotit význam výjimečných osobností i
výtvarných děl pro danou dobu i současnost;
- je schopen rozpoznat a odůvodnit rozdílnost přístupů umělců
různých
dob k interpretaci skutečnosti v tvorbě;
Kultura
- porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem - kultura bydlení, odívání
- lidové umění a užitá tvorba
území;
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu výtvarná výchova je kladen velký důraz na zvyšování úrovně výtvarných dovedností, rozvíjení smyslové citlivosti, prohlubování dovedností vlastní
komunikace a vlastní originální interpretace a prezentace. Výtvarná výchova je jedním z předmětů, který je zaměřen na tvůrčí činnost a žákovi tak umožňuje
podílet se procesu tvorby, uvědomit si, rozvíjet a uplatňovat schopnost osobitého vnímání a vyjadřování. Témata a techniky vycházejí nejen z potřeb rozvíjení
úrovně výtvarných dovedností, je třeba vycházet i ze složení třídy a její výtvarné vyzrálosti. Prostřednictvím výtvarného umění se učí žák vnímat svět kolem sebe
a lépe porozumět i sám sobě. Výuka tak vybavuje žáka nejen množstvím znalostí a dovedností, umožňuje mu správně a lépe vnímat umělecká sdělení,
porozumět jim, vhodně a vyspěle uplatňovat výsledky svého poznávání. Hlavním posláním předmětu je poskytnout žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
názorné vyjadřování, rozvíjet jejich estetické cítění a přispívat k pochopení kulturního dědictví minulosti. Klade si za cíl též učit žáka pozorně vnímat svět kolem
sebe, podporovat ve svébytnějším a kreativnějším projevu, probudit a rozvinout v žákovi lásku k umění a k vizuálně obraznému vyjadřování. Výuka je realizována
především ateliérovou i terénní individuální i skupinovou prací žáků, žákovskými prezentacemi, krátkodobými i dlouhodobými projekty, návštěvou kulturních
institucí (např. výstavy, lektorské programy).
Forma realizace
V předmětu výtvarná výchova jsou naplňovány očekávané výstupy vzdělávacích oblastí Umělecko-historická a výtvarná příprava. Vzhledem k prolínání
jednotlivých výstupů a učiva v jednotlivých ročnících, nejsou osnovy předmětu sestaveny pro jednotlivé ročníky.
Tento předmět je vyučován v 1. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně a v 2. – 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně a je vyučován zpravidla v dvouhodinovém bloku.
Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět výtvarná výchova svými výchovnými cíli a strategiemi (postupy) umožňuje žákům:
Kompetence k učení
• Vést k výtvarnému umění také diskusi - návštěva galerie, výstavy, muzea aj.
• Podporovat vlastní aktivitu, motivovat ho, poskytovat mu dostatečný prostor k sebevyjádření, posilovat samostatnost
• Vést žáky k aplikaci naučených pravidel a jejich vzájemnému propojování, poznávat souvislostí obsahu a formy.
• vědoměji samostatně zhodnotit techniky podle toho, co chtějí vyjádřit, a podle účelu své práce
• Vést k poznávání souvislostí obsahu a formy, působit tvůrčích prostředků
Kompetence k řešení problémů
• Orientovat témata nejen na realitu každodenního života, vybírat taková témata, která rezonují se zájmy žáků.
• Rozvíjet schopnost svobodně uměleckou cestou přistupovat k vyhledávání vhodných způsobů řešení zadaného tématu
• Vést sledováním prací spolužáků k poznávání, že možnosti řešení mohou být různé
• Posilovat nahlížení na problém z různých stran, objektivní hodnocení záporů a kladů výsledků vlastního řešení
Kompetence komunikativní
• Volit vhodné komunikační prostředky s ohledem na komunikační situaci, komuniké a recipienta
• Využívat vhodně verbální i neverbální prostředky komunikace
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• Prezentovat své názory a stanoviska před známým i neznámým publikem
• Správně interpretovat přijímaná komuniké, argumentovat věcně a srozumitelně
Kompetence personální a sociální
• jednat s ohledem na ostatní lidi, přispívá k pozitivním mezilidským vztahům
• Odhadovat důsledky svého jednání, podle situace své jednání koriguje
• Vytvářet prostředí plné empatie, porozumění a tolerance
Občanské kompetence a kulturní povědomí
• Obhajovat a respektuje práva vlastní i práva druhých lidí, přistupovat k ostatním lidem individuálně, bez předsudků
• Plnit své povinnosti zodpovědně, jednat s ohledem na obecný prospěch
• Orientovat se a dodržuje odbornou terminologii
• Chránit životní prostředí, projevuje k němu zodpovědný vztah s ohledem na budoucí generace
• Chránit zdraví vlastní i zdraví druhých lidí, v případě potřeby poskytuje druhým pomoc
Kompetence pracovní a podnikatelským aktivitám







rozvíjet svůj osobní potenciál s ohledem na své budoucí profesní zaměření
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
plánovat strategie pro co největší osobní rozvoj, stanovuje cíle a podle nich koriguje konkrétní strategie
vhodně používat a orientovat se ve výtvarných vyjadřovacích prostředcích
orientovat se v potřebách trhu a uvědomovat si případná rizika podnikání
reálně se stavět k vlastním možnostem a schopnostem i ke svému budoucímu uplatnění
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
- uvědomuje si důležitost použitých výtvarných prostředků pro
celkové vyznění díla;
- je schopen následně použít těchto poznatků při vlastní tvůrčí
práci i interpretaci díla;
- prohlubuje si komunikativní dovednosti;
- rozšiřuje si poznatky o lidské psychice;
- učí se vyhledávat a zpracovávat nové nebo

Práce s obrazovým materiálem
- pozorování a interpretace uměleckého díla
- hledání společných základů s příbuznými i nevýtvarnými obory (teorie umění,
psychologie) pro hlubší pochopení díla
- vlastní tvořivá práce (zobrazování umělecké dokumentace)

-rozezná a vysvětlí rozdíl mezi plastikou, sochou a reliéfem,
kresbou a grafikou, malbou;
- umí zacházet s nezbytným nářadím při opracovávání a
zpracovávání rozličných materiálů (např. hlína, dřevo, kámen,
kov);
- je obeznámen s nezbytnými bezpečnostními zásadami práce v
dílně;
- snaží se vyhledávat a rozlišovat rozličné přístupy v životním
stylu;
- dokáže ztvárnit a interpretovat své pocity a myšlenky rozdílnými
technikami a v rozličných materiálech;
- spolurozhoduje o nejvhodnějším výběru obsahu i výtvarné
techniky pro ztvárnění osobně závažného tématu;
- účinně využívá svých poznatků o přírodních materiálech a
zdrojích k ochraně životního prostředí;

Výtvarné činnosti
- možnosti vizuálního ztvárnění skutečnosti,
- jednotlivé techniky a materiály typické pro dané vizuální zobrazování (hlína, dřevo,
kámen, kov- dle možností školy)
- základní poznatky o výstavbě a provedení díla
- zásady estetického přístupu k životnímu stylu, rozdíly v přístupu v minulosti
a současnosti
- vlastní prezentace a společenské využití tvorby
- léčivé a psychohygienické možnosti umění
- příroda a přírodní materiály jako zdroj inspirace, poznání a uměleckých vizuálních
možností

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
- uvědomuje si důležitost použitých výtvarných prostředků pro
celkové vyznění díla;
- je schopen následně použít těchto poznatků při vlastní tvůrčí
práci i interpretaci díla;
- prohlubuje si komunikativní dovednosti;
- rozšiřuje si poznatky o lidské psychice;
- učí se vyhledávat a zpracovávat nové nebo

Práce s obrazovým materiálem
- pozorování a interpretace uměleckého díla
- hledání společných základů s příbuznými i nevýtvarnými obory (teorie umění,
psychologie) pro hlubší pochopení díla
- vlastní tvořivá práce (zobrazování umělecké dokumentace)

-rozezná a vysvětlí rozdíl mezi plastikou, sochou a reliéfem,
kresbou a grafikou, malbou;
- umí zacházet s nezbytným nářadím při opracovávání a

Výtvarné činnosti
- možnosti vizuálního ztvárnění skutečnosti,
- jednotlivé techniky a materiály typické pro dané vizuální zobrazování (hlína, dřevo,
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zpracovávání rozličných materiálů (např. hlína, dřevo, kámen,
kov);
- je obeznámen s nezbytnými bezpečnostními zásadami práce v
dílně;
- snaží se vyhledávat a rozlišovat rozličné přístupy v životním
stylu;
- dokáže ztvárnit a interpretovat své pocity a myšlenky rozdílnými
technikami a v rozličných materiálech;
- spolurozhoduje o nejvhodnějším výběru obsahu i výtvarné
techniky pro ztvárnění osobně závažného tématu;
- účinně využívá svých poznatků o přírodních materiálech a
zdrojích k ochraně životního prostředí;

kámen, kov- dle možností školy)
- základní poznatky o výstavbě a provedení díla
- zásady estetického přístupu k životnímu stylu, rozdíly v přístupu v minulosti
a současnosti
- vlastní prezentace a společenské využití tvorby
- léčivé a psychohygienické možnosti umění
- příroda a přírodní materiály jako zdroj inspirace, poznání a uměleckých vizuálních
možností

- porovná typické znaky kultur hlavních;

Kultura
- lidové umění a užitá tvorba

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
- uvědomuje si důležitost použitých výtvarných prostředků pro
celkové vyznění díla;
- je schopen následně použít těchto poznatků při vlastní tvůrčí
práci i interpretaci díla;
- prohlubuje si komunikativní dovednosti;
- rozšiřuje si poznatky o lidské psychice;
- učí se vyhledávat a zpracovávat nové nebo
-rozezná a vysvětlí rozdíl mezi plastikou, sochou a reliéfem,
kresbou a grafikou, malbou;
- umí zacházet s nezbytným nářadím při opracovávání a
zpracovávání rozličných materiálů (např. hlína, dřevo, kámen,
kov);
- je obeznámen s nezbytnými bezpečnostními zásadami práce v
dílně;
- snaží se vyhledávat a rozlišovat rozličné přístupy v životním
stylu;
- dokáže ztvárnit a interpretovat své pocity a myšlenky rozdílnými
technikami a v rozličných materiálech;
- spolurozhoduje o nejvhodnějším výběru obsahu i výtvarné
techniky pro ztvárnění osobně závažného tématu;
- účinně využívá svých poznatků o přírodních materiálech a
zdrojích k ochraně životního prostředí;

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo
Práce s obrazovým materiálem
- pozorování a interpretace uměleckého díla
- hledání společných základů s příbuznými i nevýtvarnými obory (teorie umění,
psychologie) pro hlubší pochopení díla
- vlastní tvořivá práce (zobrazování umělecké dokumentace)

Výtvarné činnosti
- možnosti vizuálního ztvárnění skutečnosti,
- jednotlivé techniky a materiály typické pro dané vizuální zobrazování (hlína, dřevo,
kámen, kov- dle možností školy)
- základní poznatky o výstavbě a provedení díla
- zásady estetického přístupu k životnímu stylu, rozdíly v přístupu v minulosti
a současnosti
- vlastní prezentace a společenské využití tvorby
- léčivé a psychohygienické možnosti umění
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu
Vzdělávací předmět hudební výchova je nedílnou součástí vzdělávacího procesu na waldorfské škole. Vede žáka k porozumění hudebního umění. Vzdělávací
obsah hudební výchovy proto tvoří tři vzájemně provázané a podmíněné okruhy činnosti- produkce, recepce a reflexe, které žákovi umožňují hudebně se
projevovat, jak při individuálních, tak i skupinových aktivitách, poznává zákonitosti hudební tvorby, seznamovat se s různými funkcemi hudby, hodnotami a
normami v umění. Porozumět sdělením přenášeným hudebním jazykem. Vytvářet hodnotící soudy o znějící hudbě apod., tedy pronikat do podstaty hudby.
V produkci nalézají uplatnění vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti mající charakter nejen reproduktivní, ale také výrazně kreativní. V nich žáci
rozvíjejí své hudební schopnosti a upevňují získané vědomosti a reproduktivní dovednosti. Součástí těchto činností je hlasový výcvik spojený s intonací, práce s
rytmem, hra a tvorba instrumentálních doprovodů pohybových etud.
Při recepci si žáci prostřednictvím poslechových činností uvědomují a ověřují působení znějící hudby. Hudba zde vystupuje v „instruktivní podobě“ a umožňuje
vyvozovat nové hudební teoretické poznatky a dávat je do souvislostí s poznatky již získanými (např. Poznávání typických hudebně výrazových prostředků a
jejich užití ve skladbě).
Reflexe jako třetí, vysoce „syntetizující“ hudební činnost znamená nejvyšší stupeň poznávací činnosti umožňující „komplexní interpretací hudebního díla i
hudebních objektů“. Tato „komplexní interpretace“ obnáší zařazování znějící hudby do uměleckého období, určování stylů, žánrů, formy díla, vytváření
hodnotících soudů. Zabývá se zvláštnostmi přístupů interpretací hudebního díla, významem a poselstvím díla., vzhledem k určité umělecké a historické epoše.
Problematikou „konzumace“ hudby vzhledem k jejímu funkčnímu zařazení, problematikou „uměleckého provozu“ apod.
Při hodnocení hudební výchovy klademe důraz především na:
-

ochotu podílet se na realizaci hudebních děl a schopnost tvořivého přístupu ke společné práci
schopnost zdokonalování vlastního hudebního projevu
znalosti žáků z oblasti dějin hudby a hudebních forem
schopnost žáků rozpoznat estetické a postojové charakteristiky hudebních děl, jejich umělecké sdělení v souvislosti s dobovou charakteristikou
schopnost utváření postojů žáků k významu hudebních děl pro vývoj lidstva, kultury a pro jejich vlastní život

Forma realizace
Tento vzdělávací předmět je zpracován pro jednotlivé ročníky a v jejich rámci členěn na následující kapitoly:
-vokální činnosti
-instrumentální činnosti
-poslechové činnosti
-hudební teorie
-dějiny hudby
Tento předmět v 1. ročníku vyučován v rozsahu dvou hodin týdně, ve 2. a 3. ročníku jedna hodina týdně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Hudební výchova, rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení


rozvíjí sluchové analytické schopnosti, rytmické, melodické a harmonické cítění, hudební paměť a představivost
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Kompetence k řešení problémů



zdokonaluje receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti v aktivitách vokálních, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových
při manipulaci s hudebním materiálem rozvíjí svoji kreativitu a invenci

Kompetence komunikativní




je schopen vzájemnému naslouchání a porozumění zvukům, melodiím atd.
poznává a cvičí mimoslovní komunikaci
vytváří si a formuluje si vlastní názor na problematiku jednotlivých oblastí hudby

Kompetence sociální a personální



využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke kvalitní a smysluplné spolupráci při společné práci nad hudebním dílem
rozumí notovým záznamům, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

Kompetence občanská a kulturní povědomí



rozšiřuje vhled do hudební tvorby českých skladatelů i autorů jiných národů
prohlubuje orientaci v základních druhových, slohových, žánrových a částečně i stylových hudebně vyjadřovacích prostředcích hudby tzv. vážné, populární a
lidové

Kompetence pracovní a podnikatelským aktivitám



osvojuje schopnost rozlišovat a stručně charakterizovat
s přihlédnutím k paralelnímu vývoji v dalších druzích umění - jednotlivé umělecké epochy v hudbě
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy
a
vazby,
průřezová témata

Učivo

Žák:
- je schopen poslouchat proud hudby vědomě a chápe ji jako přirozenou
součást života;
- určí strukturu skladby a na základě jejích charakteristických rysů ji zařadí do
stylového období;
- na základě získaných vědomostí si utváří úsudek o významu hudby pro
vlastní život i pro vývoj lidstva;
- hudebně se vyjádří (zpěvem, nástrojem) při individuální i společné produkci,
vědomě zdokonaluje své hudební schopnosti;

Hudební historie a teorie
- hudební epochy (např. středověk, renesance, baroko)
- nauka o hudebních formách a jejich vývoj v hudební historii
- analýza skladeb, hledání a charakterizování typických melodických,
harmonických a metro-rytmických rysů
- cvičení k uchopení hudebních prvků

ODS 1, 2

Hudební činnosti
- cvičení ke zdokonalování hlasových schopností
- zpívání skladeb z jednotlivých období hudební historie a jejich doprovázení
na rytmické nebo individuální melodické nástroje
Vokální činnosti – kultivace pěveckého a hlasového projevu, intonační a
rytmický výcvik, sólový a sborový zpěv
Instrumentální činnosti – hra a tvorba instrumentálních doprovodů
(rytmicko-melodické doprovody, jednoduchá aranžmá), hra a tvorba
jednoduchých instrumentálních kompozic (hudební věta, malá písňová forma,
rondo),
Vznik a vývoj hudby – hudba vokální a instrumentální, periodizace
hudebního vývoje (hledisko obecně - historické, kulturně historické, hudebně
imanentní)
Sloh rytmicko-monomelodický (od prvotních hudebních projevů až po
jednohlasé zpěvy středověku)
Sloh polymelodický (od prvních více hlasů po vrcholnou renesanci)

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
- je schopen poslouchat proud hudby vědomě a chápe ji jako přirozenou
součást života;
- určí strukturu skladby a na základě jejích charakteristických rysů ji zařadí
do stylového období;
- na základě získaných vědomostí si utváří úsudek o významu hudby pro
vlastní život i pro vývoj lidstva;
- hudebně se vyjádří (zpěvem, nástrojem) při individuální i společné
produkci, vědomě zdokonaluje své hudební schopnosti;

Přesahy
a
vazby,
průřezová témata

Učivo
Hudební historie a teorie
- hudební epochy (např. klasicismus, zač. 20. stol.)
- nauka o hudebních formách a jejich vývoj v hudební historii
- analýza skladeb, hledání a charakterizování typických melodických,
harmonických a metro-rytmických rysů
- cvičení k uchopení hudebních prvků
Hudební činnosti
- cvičení ke zdokonalování hlasových schopností
- zpívání skladeb z jednotlivých období hudební historie a jejich doprovázení
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ODS 1, 3

na rytmické nebo individuální melodické nástroje
Vokální činnosti – kultivace pěveckého a hlasového projevu, intonační a
rytmický výcvik, sólový a sborový zpěv
Instrumentální činnosti – hra a tvorba instrumentálních doprovodů
(rytmicko-melodické doprovody, jednoduchá aranžmá), hra a tvorba
jednoduchých instrumentálních kompozic (hudební věta, malá písňová forma,
rondo),
Vznik a vývoj hudby – hudba vokální a instrumentální, periodizace
hudebního vývoje (hledisko obecně - historické, kulturně historické, hudebně
imanentní)
Sloh rytmicko-monomelodický (od prvotních hudebních projevů až po
jednohlasé zpěvy středověku)
Sloh polymelodický (od prvních více hlasů po vrcholnou renesanci)

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
- je schopen poslouchat proud hudby vědomě a chápe ji jako přirozenou
součást života;
- určí strukturu skladby a na základě jejích charakteristických rysů ji zařadí
do stylového období;
- na základě získaných vědomostí si utváří úsudek o významu hudby pro
vlastní život i pro vývoj lidstva;
- hudebně se vyjádří (zpěvem, nástrojem) při individuální i společné
produkci, vědomě zdokonaluje své hudební schopnosti;

Přesahy
a
vazby,
průřezová témata

Učivo
Hudební historie a teorie
- hudební epochy (např. 20. stol. a zač. 21. stol.)
- nauka o hudebních formách a jejich vývoj v hudební historii
- analýza skladeb, hledání a charakterizování typických melodických,
harmonických a metro-rytmických rysů
- cvičení k uchopení hudebních prvků
Hudební činnosti
- cvičení ke zdokonalování hlasových
schopností
- zpívání skladeb z jednotlivých období
hudební historie a jejich doprovázení na
rytmické nebo individuální melodické
nástroje
Vokální činnosti – kultivace pěveckého a hlasového projevu, intonační a
rytmický výcvik, sólový a sborový zpěv
Instrumentální činnosti – hra a tvorba instrumentálních doprovodů
(rytmicko-melodické doprovody, jednoduchá aranžmá), hra a tvorba
jednoduchých instrumentálních kompozic (hudební věta, malá písňová forma,
rondo),
Vznik a vývoj hudby – hudba vokální a instrumentální, periodizace
hudebního vývoje (hledisko obecně - historické, kulturně historické, hudebně
imanentní)
Sloh rytmicko-monomelodický (od prvotních hudebních projevů až po
jednohlasé zpěvy středověku)
Sloh polymelodický (od prvních více hlasů po vrcholnou renesanci)
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ODS 1, 3

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Směřuje žáky k pochopení dramatického umění ve
všech jeho formách (divadlo, rozhlas, film, televize, počítačová tvorba) a k uvědomělému ovládání všech výrazových prostředků dramatického umění, zejména
lidského hlasu, lidského těla a lidského jednání k vyjadřování jevů, vztahů, prožitků, emocí, představ, myšlenek, názorů a postojů a k rozvíjení, zdokonalování a
kultivování vlastních hlasových a pohybových dovedností a k jejich adekvátnímu užívání v situacích dramatické tvorby a následně v běžných životních situacích.
Dále se zaměřuje na oblast inscenační tvorby ve všech jejích složkách a seznamuje žáky s tvůrčím procesem od volby tématu a námětu přes vytváření
dramaturgické a režijní koncepce včetně scénografického pojetí a scénické hudby až k výstavbě jednotlivých situací a tvorbě postav. V oblasti reflexe
dramatického umění jsou žáci seznamováni s klíčovými etapami ve vývoji divadla. Dramatická výchova může také přispět v oblasti hledání a prověřování
způsobů řešení problémů a chápání dramatického umění jako zobrazování konfliktů a jejich řešení v současnosti i minulosti, v různých sociálních skupinách,
etnikách a národech k aktivnímu podílení se na procesu společné inscenační tvorby, k uvědomování si a rozvíjení vlastních schopností a jejich uplatňování v
týmové práci.
Forma realizace
Dramatická výchova je předmět povinný, vyučuje se ve třech ročnících. Vyučování tohoto předmětu probíhá v epochách. V předmětu Dramatická výchova jsou
naplňovány očekávané výstupy vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace a Estetické vzdělávání.
Časová dotace tohoto předmětu:
1. ročník – 1 hodiny 1x za 14 dnů
2. ročník – 1 hodiny 1x za 14 dnů
3. ročník – 1 hodiny 1x za 14 dnů
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Dramatická výchova rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
 využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a
zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
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Kompetence komunikativní
Učitel
 vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
 dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
Kompetence sociální a personální
Učitel
 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
 ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
 rozvíjet své obecně tvořivé síly prostřednictvím umění a chápat, že umění je hlavním zdrojem tvořivosti, která se pak uplatňuje v mnoha profesních
oblastech
 usilovat o tvořivou kultivaci svých estetických schopností skrze umělecké sebevyjádření a podílet se tak na kulturním životě
Kompetence občanské a kulturní povědomí
Učitel
 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
 dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uvědomovat si – v rámci plurality a
multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
Kompetence k podnikavosti
Učitel
 umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti
světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
 znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
 rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého
podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/žákyně
- rozpozná své schopnosti při práci
s mluveným slovem a pracuje na jejich
zdokonalení;
- cíleně využívá výrazových prostředků
dramatického umění;
- je schopen jednat v improvizovaných
situacích a reflektovat sebe sama i ostatní;
- podílí se na procesu společné inscenační
tvorby

Žák/žákyně
- se seznamuje se všemi složkami tvorby inscenace
(dramaturgie, režie, scénografie, scénický zvuk a hudba, světlo).
Herecká tvorba je pojímána jako součást inscenační tvorby, jako
způsob komunikace s diváky a jako prostředek k rozvíjení
osobních komunikačních dovedností.
Žák/žákyně
- se účastní divadelních představení
- popíše vhodné společenské chování v divadle

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Komunikačně dramatické činnosti
- dech, hlas, mluva
ODS 1
- verbální a neverbální prvky komunikace
- techniky dramatické práce
- proces tvorby divadelního představení
Osobnostní, individuální rozvoj
- v hrách a cvičeních se rozvíjí uvolnění a soustředěnost, odstraňují se zábrany a
sebeuvědomování, zcitlivuje se vnímání schopnost objevování sebe sama i okolního
světa
- prohlubují se pohybové dovednosti a schopnosti výrazu pohybem
- plynulost a expresivita mluveného projevu
- uvolnění obrazotvornosti a tvořivosti, rytmického cítění

Práce s dramatickým textem, dramatizace literární předlohy:
ODS 2
- vytváření autorského textu
- realizace dramatické situace, herní a jevištní situace
- analýza herních situací, postojů postav, rozeznávání typů konfliktů, dramatického
konfliktu, způsobů řešení konfliktů, funkce konfliktu v dramatickém tvaru
- práce s textem - vyhledávání dějových linií a fabuli
- samostatné vytváření jevištní postavy

ODS 5

PRA 5

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/žákyně
- rozpozná své schopnosti při práci
s mluveným slovem a pracuje na jejich
zdokonalení;
- cíleně využívá výrazových prostředků
dramatického umění;
- je schopen jednat v improvizovaných
situacích a reflektovat sebe sama i ostatní;
- podílí se na procesu společné inscenační
tvorby

Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS 1

Učivo
Dramatické dílo Williama Shakespeara
- základy DV, seznámení s dramatickými aktivitami
- seznámení se s Shakespearovým dílem v českém jazyce
- seznámení s dialogy v angličtině
- rozvíjení aktivit, které souvisejí s rozvojem tvořivosti žáka
- prohlubování aktivit, které se orientují na spolupráci skupiny, která je právě při
dramatizaci ve skupině důležitá

ODS 2
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Žák/žákyně
- se účastní divadelních představení
- popíše vhodné společenské chování v divadle

Rozvoj jazykové, komunikační schopnosti i tvořivé schopnosti
- z hlediska pohybového projevu
- z hlediska projevu na veřejnosti, odstranění zábran, trémy a schopnosti hovořit na ODS 5
veřejnosti
PRA 5
- otevření cesty mnohých studentů k sobě samým, uvědomění si vlastních
schopností a postavení ve skupině
- rozvoj schopnosti spolupráce se spolužáky
- zlepšení komunikace mezi spolužáky při práci na společném tématu

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/žákyně
- rozpozná své schopnosti při práci s mluveným slovem
a pracuje na jejich zdokonalení
- cíleně využívá výrazových prostředků dramatického umění
- je schopen jednat v improvizovaných situacích a reflektovat
sebe sama i ostatní
- podílí se na procesu společné inscenační tvorby

Žák:
- využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova
- ovládá techniku mluveného slova a přednese krátký projev
- umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi
- vhodně se prezentuje, umí argumentovat a obhájit své
neutrální, negativní i pozitivní postoje
- uplatňuje výrazové možnosti verbálního
i neverbálního projevu
- cíleně využívá výrazových prostředků dramatického umění, aby
dosáhl určeného
výsledku
- je schopen jednat v improvizovaných situacích
- je schopen reflektovat sebe sama i ostatní
- podílí se na procesu společné inscenační tvorby

Učivo
České drama 20. Století: Karel Čapek, V+W, Suchý + Šlitr aj.

Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS 1

- student vědomě užívá základní dramatické výrazové prostředky - hlas a tělo,
rozvíjí je a zdokonaluje je po technické i estetické stránce, používá je adekvátně
situaci v běžné komunikaci i v situacích divadelní tvorby a v komunikaci s diváky
- využívá jednání v herní situaci jako prostředek k získávání zkušenosti s herními
pravidly, s řešením problému a konfliktu, s herními rolemi a postavami a motivacemi
jejich jednání
- přistupuje k jednání v herní situaci a improvizaci jako k příležitosti ke zkoumání a
vytváření jevištních postav a situací - vytváří inscenační tvar za účelem sdělení
tématu prostředky verbální a neverbální komunikace v propojení s dalšími
výrazovými prostředky (výtvarnými a hudebními
- přistupuje k dramatickému nebo literárnímu textu jako k východisku pro vlastní
inscenační tvorbu, nachází v něm témata
- vhodná pro zpracování do dramatického tvaru
- rozlišuje druhy dramatických situací, postav a konfliktů, postihovat tematickou
strukturu díla
- angažuje se při tvorbě inscenace podle svých schopností a zájmů v některé její
složce (dramaturgie, režie, scénografie, scénický zvuk a hudba, herecká tvorba) a
současně přijímá zodpovědnost za inscenaci jako výsledek procesu společné tvorby
- prostřednictvím inscenace komunikuje s diváky při konkrétním divadelním
představení
ODS 2
Komunikace, jednání, dramatická práce:
- dech, hlas, mluva, verbální a neverbální komunikace
- asertivní jednání, bariéry komunikace
- improvizace, hra v roli
- techniky dramatické práce, tvorba divadelního představení

ODS 5

PRA 5
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EKONOMIE
Charakteristika a cíle předmětu
Ekonomie může být nahlížena jako věda založená na teorii, která se aplikuje na skutečnost, přesto mohou její principy a pravidla pomoci žákům k tomu, aby sami
dokázali uvažovat o organizaci svých peněz např. při samostatném projektu nebo při nákladném výjezdu do zahraničí. Základy, které by si měli osvojit, také mají
pomoci orientaci v problematice obchodu a podnikání nebo vlastních aktivit, které se neobejdou bez finančních nákladů a propočtů.
Žáci se učí celistvému chápání problematiky. Všeobecně se má za to, že ekonomie se hlavně zabývá analýzou a prognózou, návrhy a plány, které se vztahují k
efektivnosti nákladů a k zvyšování výnosů apod., nicméně to není zcela vyčerpávající pohled na věc, dnes se ekonomie nutně setkává a potýká s otázkami
ekologickými, sociálními, globálními…nestojí sama o sobě jako pouhá teorie – musí brát v potaz okolnosti, v kterých má smysluplně být zapojena.
Forma realizace
Časová dotace tohoto předmětu: 3. ročník - 1 hodina týdně, 4. ročník - 2 hodiny týdně
Vzdělávací cíle
Na základě probíraných témat si žáci uvědomují, že ekonomie vyrůstá z povahy lidského chování. Tedy z toho, jak o věcech a lidech přemýšlíme, jakou hodnotu
jim přikládáme.
Výklad není pojatý jako soustava pojmů, definic a pouček, ale jako variace reálných problémů a úkolů, s nimiž se žáci mohou setkávat a v nichž by se měli umět
orientovat. Prvořadé nejsou informace, které by se měl naučit, aby se je „naučil“, ale důležité je, aby učitel srozumitelně a zajímavě vyložil problémy a žák je pak
uměl a chtěl samostatně řešit.
Souvislosti jsou vyloženy na ilustrativních příkladech a událostech. Teprve potom je uveden zobecňující výklad. Otázky a úkoly slouží k tomu, aby si žák mohl
zkusit samostatně aplikovat „zákonitosti“, které mu byly vyloženy.
Žáci jsou v hodinách vyvoláváni nejen k odpovídání na otázky, ale i k podání vlastního názoru, postoje, hodnocení, nápadu na řešení apod. Tento způsob
spolupráce s žáky je pro ně náročný a vycházíme z toho, že se žáci teprve postupně učí vlastním formulacím a postupně se osmělují říct svůj názor.
Cílem není jen osvojování a pamatování vědomostí, ale schopnost samostatně pracovat se získanými informacemi a vyvozovat z nich souvislosti a závěry.
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Vzdělávací obsah předmětu
3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:
- vlastními slovy popíše principy racionálního jednání člověka
a uvede příklady z vlastního života
- vysvětlí rozdíl mezi pojmem „ekonomie“ a „ekonomika“ a zná
význam řeckého slova „oikos“
- uvede příklady potřebnosti práce ekonomů pro běžného
občana
- stručně popíše principy jednotlivých druhů (státního)
hospodářství (zvykové, příkazové, tržní, smíšené) a uvede
příklady konkrétních zemí či historických period, kdy se daná
hospodářství realizovala či realizují
- používá a aplikuje základní ekonomické pojmy
- na příkladu popíše fungování tržního mechanismu
- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku a vyjádří formou
grafu určení rovnovážné ceny
- stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí, jak
se cena liší podle zákazníků, místa a období
- rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky
- stanoví si priority při volbě svého dalšího vzdělávání s
ohledem na profesi, jíž se chce věnovat v budoucnu, zvažuje
mezi možnostmi dalšího vzdělávání či rekvalifikace na základě
dostupných informací, vlastních schopností a osobních priorit
-orientuje se ve vzdělávací soustavě v ČR

Podstata fungování tržní ekonomiky
- principy racionálního jednání člověka
- racionální rozhodování a volba
- historie pojmu ekonomie a ekonomie jako oboru
- zájem ekonomie jako předmětu, přehled témat, kterými se zabývá
- kdo a jakým způsobem se setkává a pracuje s výsledky a prací ekonomů
- ekonomický způsob uvažování jako možná součást (každodenního) života
běžného občana
- ekonomické modely a nástin jejich přístupů
- potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
- výroba, výrobní faktory, hospodářský proces
- trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena
- lidská práce a profese
- příprava na „profesní život“
- vzdělávací soustava v ČR

Žák:
- orientuje se v soustavě daní, v registraci k daním
- dovede vyhotovit daňové přiznání
- rozliší princip přímých a nepřímých daní
- vede daňovou evidenci pro plátce i neplátce DPH
- charakterizuje finanční trh a jeho jednotlivé subjekty
- charakterizuje peníze a jednotlivé cenné papíry
- používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze podle
kursovního lístku
- orientuje se v produktech pojišťovacího trhu, vybere
nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby
- vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi
úrokovou sazbou a RPSN
- stručně charakterizuje typy bankovních soustav
- popíše funkci komerčních bank a centrální bank
- popíše princip částečných rezerv
- popíše rozdíl mezi „valutami“ a „devizami“

Daňová soustava a finanční trh
- směnné vztahy a peníze
- naturální a peněžní směny
- historický vývoj vedoucí ke vzniku peněz jako prostředku směny
- ekonomický koloběh (hospodářský cyklus)
- přímé a nepřímé daně, daňová evidence
- peníze, platební styk v národní a zahraniční měně, finanční trh
- cenné papíry
-bankovní soustava - banky s částečnými rezervami - centrální banka
- měnový kurz a měnový trh - zahraniční dluh
Mzdy, zákonné odvody
- mzdová soustava, složky mzdy, mzdové předpisy
- daně z příjmů
- systém sociálního a zdravotního zabezpečení
Finanční gramotnost
- majetek a jeho nabývání, rozhodování o finančních záležitostech jedince a
rodiny, rozpočtu domácnosti, zodpovědné hospodaření
- řešení krizových finančních situací, sociální zajištění občanů
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
ZSV
PRA 5 -Témata:
stanovení a formulování
vlastních priorit; práce s
informacemi, vyhledávání,
vyhodnocování a využívání
informací;
odpovědné rozhodování na
základě vyhodnocení získaných
informací.
PRA 1, 6 -Témata:
identifikace a formulování
vlastních priorit; práce s
informacemi a odpovědné
rozhodování na základě
vyhodnocení získaných
informací.
PRA 8-Témata:
stanovení a formulování
vlastních priorit; práce s
informacemi, vyhledávání,
vyhodnocování a využívání
informací;
odpovědné rozhodování na
základě vyhodnocení získaných
informací.

- vypočte bezchybně hodnotu valut při jejich výměně k
určitému datu a kurzu
- orientuje se v zákonné úpravě mezd a provádí mzdové
výpočty, zákonné odvody
- vypočte sociální a zdravotní pojištění
- rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na
základě toho sestaví rozpočet domácnosti
- navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s
přebytkovým rozpočtem domácnosti
- navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky, a
vybere nejvýhodnější finanční produkt pro jejich investování
- vybere nejvýhodnější úvěrový produkt, zdůvodní své
rozhodnutí a posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se
vyvarovat předlužení
- dovede posoudit služby nabízené peněžními ústavy a jinými
subjekty a jejich možná rizika

4. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:
- stručně charakterizuje jednotlivé nástroje politiky státu v
oblasti hospodářství
- objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti
- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci
obyvatel a na příkladu ukáže jak se bránit jejím nepříznivým
důsledkům
- srovná úlohu velkých a malých podniků v ekonomice stát
- na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje státního rozpočtu chápe důležitost evropské integrace
- zhodnotí ekonomický dopad členství v EU

Národní hospodářství a EU- struktura národního hospodářství
- činitelé ovlivňující úroveň národního hospodářství
-příčiny hospodářských cyklů (expanze a recese)
- monetární politika státu a fiskální politika státu
-důchodová a sociální politika státu
-obchodní politika státu
-ukazatelé výkonnosti ekonomiky- hrubý domácí produkt, nezaměstnanost,
inflace, platební bilance
- státní rozpočet, rozpočtový schodek, státní dluh- šedá ekonomika
- Evropská unie

- vymezí oblasti zájmu světového hospodářství
- na příkladech konkrétních zemí poukáže na provázanost
mezi demografickými, ekologickými a ekonomickými problémy
- stručně charakterizuje vývojové tendence světového
hospodářství od prvních zámořských objevů po současnost
(důležitá období)
- orientuje se v problematice tzv. „třetího světa“
- uvede příklady markantních rozdílů mezi tzv
rozvojovými a tzv. rozvinutými zeměmi

Světová ekonomika
- vymezení světové ekonomiky
- demografické problémy a ekologické problémy
- problém trvale udržitelného růstu
- zámořské objevy - první průmyslová revoluce
- svět volného obchodu mezi světovými válkami
- rekonstrukce světové ekonomiky
- nástup nových a úpadek centrálně plánovaných ekonomik
- problémy rozvojových zemí v kontextu světové ekonomiky
- charakteristika, vývoj, reforma a transformace centrálně plánovaných
ekonomik- příklady konkrétních zemí

Žák:
- orientuje se v základních pojmech týkajících se podnikání
- čte novinové články či vybrané pasáže odborných
ekonomických periodik a stručně popíše téma, kterými se
zabývají

Podnikání
- nedokonalá informovanost, mezery na trzích a podnikání
- arbitráže a inovace
- síla konkurence
- monopol a substituce
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
ZSV
PRA 7 -Témata: identifikace a
formulování vlastních priorit;
práce s informacemi a
odpovědné rozhodování na
základě vyhodnocení získaných
informací.

- uvede příklad současného monopolního postavení konkrétní
firmy či podniku
- posoudí vhodné formy podnikání pro obor
- vytvoří podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet
- orientuje se v právních formách podnikání a dovede
charakterizovat jejich základní znaky
- orientuje se ve způsobech ukončení podnikání
- na příkladu popíše základní povinnosti podnikatele vůči státu
- rozlišuje jednotlivé druhy majetku
- orientuje se v účetní evidenci majetku
- rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů
- řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření
- řeší jednoduché kalkulace ceny
- na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná druhy
odpovědnosti za škody ze strany zaměstnance a
zaměstnavatele
-orientuje se ve způsobech ukončení podnikání - na příkladu
popíše základní povinnosti podnikatele vůči státu
- na příkladu ukáže použití nástrojů marketingu v oboru
- charakterizuje části procesu řízení a jejich funkci

- monopol a regulace
- právní formy podnikání
- otevřené a lincencované živnosti
- podnikatelský záměr, podnikání podle obchodního zákoníku
- podnikání v rámci EU
Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
- struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběžný majetek
- náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku
- druhy škod a možnosti předcházení škodám, odpovědnost zaměstnance a
odpovědnost zaměstnavatele
- marketing
- management

Doprovodné akce
Ve 3. ročníku návštěva ČNB Praha, jinak pokud se naskytne vhodná a aktuální přednáška, dokument či pořad, bude smysluplně zapojen do výuky.
Způsob ověřování a naplňování vzdělávacích cílů
Jedná se o několik forem hodnocení. Jednou formou je ústní hodnocení žákova přednesu vlastních názorů a argumentů k nastolenému problému a schopnost při
tom efektivně aplikovat známé informace a okolnosti. Také se hodnotí výsledky samostatně zpracovaného úkolu (hodnocení učitele může být doplněno
sebehodnocením žáka).
Písemné zahrnuje domácí či školní práce odevzdané ke zhodnocení učiteli (několikaslovní a stručné zhodnocení; pokud se jedná o školní práci, která má shrnout
dosavadní učivo, uvádí se vedle slovního hodnocení i bodové).
Hodnocení na vysvědčení je slovní. V několika větách se vztahuje mj. na výsledky písemných prací, na práci v hodinách a průběžné zapojení do tématu a přínos
do diskuze.
Žáci se také učí věcně a kriticky hodnotit sami sebe – své názory (po zpracování úkolu ve skupině či v závěrečné hodině napíší své sebehodnocení, jak vnímají
svoji práci a přínos ve výuce).
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka informatiky na lyceu zprostředkovává žákům především porozumění základním prvkům počítače, napomáhá objasnit principy jeho práce. Dále prohlubuje
znalosti informačních a komunikačních technologií, informačních zdrojů a dalších možností aplikačního programového vybavení s cílem dosáhnout lepší
orientace žáka v používání prostředků ICT.
Cílem je zpřístupnit žákům základní pojmy a metody práce s počítačem, napomáhat rozvoji abstraktního, systémového myšlení, podporovat schopnost vhodně
vyjadřovat své myšlenky při používání počítačové techniky, smysluplnou argumentací je obhajovat a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení problémů. Žák se
seznámí se základními principy fungování prostředků ICT a soustředí se na pochopení podstaty a průběhu informačních procesů, algoritmického přístupu
k řešení úloh a významu informačních systémů ve společnosti. Žáci jsou hodnoceni na základě přístupu k práci, za počítačový projev a hlavně praktickou činnost
ve spojení s informačními technologiemi.
Forma realizace
Předmět informatika se vyučuje ve vedlejším vyučování formou:
1. roč. – 2 hod./týden
2. roč. – 2 hod./týden
3. roč. – 1 hod./týden
4. roč. – 1 hod./týden
Předmět je vyučován pro všechny žáky společně, formou výkladu, praktických ukázek používaného softwaru i hardwaru, virtuálních simulací, samostatného
vyhledávání a ověřování věrohodnosti dat. Znalosti žáků se prohlubují samostatnou elektronickou prezentací na www stránkách školy i veřejnou prezentací, která
probíhá formou puštění prezentačních programů a jejich moderováním.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu informační a komunikační technologie rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 pomáhá žákovi efektivně využívat různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací
 pomáhá hledat a rozvíjet účinné postupy ve svém učení, reflektovat proces vlastního učení a myšlení
 zadává žákům referáty, aby vyhledávali informace k průřezovým předmětům z různých informačních zdrojů - televize, rozhlas, www, odborné časopisy.
Žáci získané programy zpracovávají v prezentačních programech a sami prezentují
 podporuje u žáků realizaci vlastních nápadů a myšlenek při řešení zadaných úloh
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 motivuje žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života a aktivuje jejich podíl na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě,
realizaci a hodnocení vlastní práce
 vede žáky při práci s informacemi k tomu, aby kriticky posuzovali obsah, původ a záměr získaných informací
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učí žáky, že ne každá informace (a její interpretace) a ne každý zdroj informací je stejně kvalitní a věrohodný

Kompetence komunikativní
Učitel
 učí žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj názor a zároveň poslouchat názor druhých
 konzultuje s žáky názory a společnou práci všech žáků. Při diskusi vede žáky k vhodné prezentaci a argumentaci vlastních výsledků
 učí žáky respektovat autorská práva
Kompetence sociální a personální
Učitel
 podporuje žáky ke vzájemné pomoci při získávání informací
 učí žáky přizpůsobit se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje
 žáci jsou vedeni k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí

zadává týmovou a individuální práci, při které žáci objektivně spolupracují, rozdělují se podle svých schopností společně plánují vhodný postup
k vyřešení zadání
 žáci jsou vedeni k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, k toleranci vůči pluralitě názorů
Kompetence občanská a kulturní povědomí
Učitel
 žákům rozšiřuje jejich poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání
 vede žáky k respektování různorodosti hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 učí žáky informovaně zvažovat mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými
Kompetence pracovní a podnikatelským aktivitám
Učitel
 podněcuje žáka cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na jeho potřeby, osobní předpoklady a možnosti aby sám rozhodoval o svém dalším vzdělávání a
budoucím profesním zaměření
 rozvíjí žákův odborný a profesní potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro jeho rozvoj v osobním a profesním životě. Získává a kriticky vyhodnocuje
informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit
 pomáhá žákovi chápat podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského
záměru s ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory
Matematické kompetence
Učitel
 díky řešení praktických úkolů podporuje žáky aby prohlubovali mezipředmětové vztahy
 vede žáky k tomu, aby dokázali vybrat správný program a samostatně vytvořili tabulky, grafy, schémata apod.
 učí žáky aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů
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Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Učitel
 vede žáky aby uměli pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
 prohlubuje v žácích touhu po získávání informací a podporuje je v cestě, jak tyto informace získat (otevřené zdroje)
 učí žáky pracovat s různými druhy médií a přenosu informací
 vede žáky ke kritickému zhodnocení získané informace a ověřování si její pravdivosti
Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák/yně:
Základy práce s počítačem:
používá počítač a jeho periferie, rozpoznává základní
informační technologie kolem nás
druhy chyb a poruch, vymění vadnou periferii či
hardware, software; počítač, jeho součásti a principy jejich fungování
spotřební materiál
základní a aplikační programové vybavení
je si vědom možností a výhod a rizik spojených s
operační systém, jeho možnosti, základní nastavení
používáním výpočetní techniky
data, soubor, složka, souborový manažer
je si vědom daných omezení, které výpočetní technika
nápověda, manuál
dává
zásady zpracování textů, typografie
pracuje se základním prostředky správy operačního
textový procesor
systému, nastavuje své uživatelské prostředí
algoritmus, program, proces
orientuje se v souborovém systému – chápe strukturu
dat a možnosti jejich uložení
rozumí adresářové struktuře, odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a
aplikačním programovým vybavením i běžným
hardware
vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové
dokumenty; rozčlení zpracovávané téma, ovládá
typografická pravidla, formátování, práci se šablonami,
styly, makry
chápe vztah mezi reálným problémem, jeho
algoritmizací, programem a procesem
Žák/yně:
Počítačové sítě:
využívá možností počítačové sítě a pracuje s jejími
počítačová síť, server, pracovní stanice
prostředky
princip fungování sítě a nastavení připojení k síti
komunikuje elektronickou poštou a umí správně
technická a bezpečnostní specifika práce v síti, sdílení dat a prostředků
zacházet s přílohami různých typů
e-mail, organizace času a plánování, chat a messenger, FTP a další
umí použít nástroje pro organizování a plánování
síťové protokoly, komunikace přes webové rozhraní (webové diskuse,
ovládá další běžné prostředky online a offline
komunitní servery)
komunikace a výměny dat
informace, práce s informacemi
zná a aplikuje základní způsoby zabezpečení a
informační zdroje, jejich druhy, jejich hodnocení
ochrany dat a síťové komunikace
Internet, internetové encyklopedie, specializované stránky a portály
dokáže zvolit způsob hledání informací a vyhledat
vyhledávání rady a pomoci v internetu
vhodné informační zdroje
software pro tvorbu prezentací
používá internetové vyhledávací nástroje a jejich různé
ochrana autorských práv, druhy licencí, freeware a open source
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
PRA8, PRA9

-

-

-

-

možnosti
v získaných informacích se orientuje, umí je utřídit,
analyzovat, vyhodnotit, odlišit v nich podstatné od
nepodstatného, zpracovat je požadovaným způsobem
dokáže odhadnout věrohodnost a spolehlivost
informačního zdroje a hodnotnost a relevanci
získaných informací
získané informace umí interpretovat, samostatně
zpracovávat a zapracovávat do větších celků, a
výsledky své práce s nimi vhodným způsobem
prezentovat i předávat dalším uživatelům
rozumí běžně užívaným způsobům grafického
ztvárnění informací (ilustrace, schéma, graf apod.)
vytváří jednoduché prezentace v nástroji pro tvorbu
prezentací
ctí autorská práva a dodržuje softvérové licence

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák/yně:
Zpracování dat:
ovládá hromadnou korespondenci, tvoří tabulky, grafy
obecné principy ukládání a zpracování dat
zvládá běžné práce s tabulkovým procesorem (editace,
tabulkový procesor
matematické operace, vestavěné a vlastní funkce,
databázové nástroje
vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba grafu, databáze,
spolupráce částí kancelářského balíku i dalších programů; výměna dat,
kontingenční tabulky a grafy, příprava pro tisk, tisk,
sdílení dat, import a export dat, přenositelné formáty
prezentační úprava tabulky)
ovládá základní práce v databázovém procesoru
(editace, vyhledávání, filtrování, třídění, relace, tvorba
sestav, příprava pro tisk, tisk)
Žák/yně:
Počítačová grafika:
zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající
rastrová a vektorová grafika, formáty grafických souborů, ztrátová a
programové vybavení pro práci s nimi a na základní
bezztrátová komprese
tvoří a upravuje grafiku v rastrových i vektorových
rastrový a vektorový grafický editor
formátech
příklady dalších progamových aplikací

3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák/yně:
Webové stránky:
vytváří jednoduché HTML dokumenty a prezentace,
HTML, CSS, JS, PHP
dokáže využít multimediality, ale je si vědom též jejích
projektová spolupráce s využitím počítačové sítě
zásadních omezení a nedostatků
XML a jeho využití
umí zaznamenat a uchovat informace v textové,
grafické i numerické podobě, a to způsobem
umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití
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4. ročník
Přesahy a vazby, průřezová
témata

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák/yně:
zná a aplikuje způsoby zabezpečení dat před
zneužitím a ochrany dat před zničením
rozpoznává a využívá analogií ve funkcích a ve
způsobu ovládání různých aplikací
vybírá a používá vhodné programové vybavení pro
řešení běžných konkrétních úkolů, umí rozhodnout,
zda je daný úkol lépe řešitelný pomocí výpočetní
techniky nebo bez ní
používá běžné základní a aplikační programové
vybavení (aplikace dodávané s operačním
systémem, kancelářský balík, speciální programy
pro práci s různými druhy souborů, nástroje pro
převádění formátů)
dokáže najít uživatelskou aplikaci vhodnou pro daný
úkol a naučit se základům práce s ní
dbá na přenositelnost formátů, v nichž předává
výsledky své práce
chápe smysl, přednosti i nutné nedostatky

Programování:
komprese dat
prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před
zničením analýza úlohy
algoritmizace a návrh datových struktur
programování (s využitím procedurálních i objektových prostředků)
programátorská spolupráce na projektu
komentování programu, dokumentace
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MATEMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučování v rámci předmětu matematika oslovuje žáky, kteří chtějí učinit další kroky v rozvoji logického uvažování a získat větší samostatnost při řešení
matematických problémů. Obsahově navazuje na témata Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Matematika není v rámci Waldorfské
školy nutným doplněním středoškolských znalostí a dovedností, nýbrž nedílnou součástí konceptu waldorfské pedagogiky. Za předpokladu kreativního přístupu
vyučujícího je možné žákům dokázat, že v matematice je možné a nutné vytvořit plodný dialog a řešení problému je založené na kreativitě. V tomto ohledu může
mít matematika pro žáky existenciální význam. Matematika tedy staví na rozvíjení tvořivého přístupu u ostatních vyučovacích předmětů a vychází jim vstříc
specifickou věcností a orientovaností na výsledek. Zejména v matematice by měl žák zažít, že výsledek řešení problému je v určitých případech exaktní a
jednoznačně kontrolovatelný a že tato vlastnost nevylučuje kreativitu. Žáci mají získat především důvěru ve vlastní myšlení.
Ve vyučování algebry, v oblasti výrazů, rovnic a číselných řad poznají žáci význam symbolického zápisu jakožto zviditelnění osvědčených výpočetních
postupů. Je nutné, aby žáci získali důvěru v matematickou symboliku, jako v něco, co jim může usnadnit cestu k řešení a formovat vlastní myšlení. V oblasti
funkcí a analytické geometrie v návaznosti na deskriptivní geometrii se jedná o zviditelnění matematických souvislostí. Žák získá povědomí o tom, že vše, co se
dá vyřešit algebraicky, má i své geometrické řešení a obráceně. Tento aspekt má pro důvěru žáka ve vlastní myšlení zásadní význam. V projektivní geometrii je
důležité zvýraznění aspektu, že i úlohy obsahující prvky v nekonečnu jsou řešitelné stejně dobře, jako úlohy pouze s konečnými prvky. Zde prohloubí žák již
zmíněnou důvěru ve vlastní myšlení v tom smyslu, že pozná, jak je exaktní myšlení možné i v oblasti přesahující běžnou představivost. V rámci témat
kombinatoriky a pravděpodobnosti získají žáci teoretický základ pro jakoukoli vědeckou práci ve smyslu vyhodnocování výsledků.
Otázky po smyslu a použitelnosti dílčích matematických témat budou žáky často kladeny a je nutné jim vzcházet vstříc. S přibývajícími tématy musí
vyvstávat zároveň jejich vzájemná souvislost. Ze základní školy by si žáci měli přinášet nejzákladnější povědomí o tom, jak fungují věci, které nás obklopují. V
matematice by měli ovládat základní početní postupy při úpravách výrazů a řešeních rovnic.
V prvním ročníku střední školy se žáci začínají velmi intenzivně ptát po použitelnosti toho, co se naučili a zajímá je, jak souvisí myšlenkový celek
uchopený vlastním rozumem se světem, který je obklopuje. Zásadní význam má v tomto roce zeměměřický kurs, na kterém je celá řada těchto otázek
zodpovězena skrze činnost samotnou, nejen teoreticky.
Ve druhém ročníku je otázka po použitelnosti myšlení na svět sice stále existenciální, přistupuje k ní ovšem také vnímání dopadu lidského počínání na
okolí. Nejen že z příčiny vyplývá její následek, nýbrž člověk dokáže pomocí myšlení a zručností ovlivňovat příčiny v zájmu již představovaného a plánovaného
následku. I vztah mezi čistě matematickou číselnou a geometrickou prostorovou zákonitostí je oboustranný. Nejvýraznějším projevem této oboustrannosti je
analytická geometrie.
Ve třetím ročníku se žáci již docela rozumově emancipují. Nepřebírají již většinu informací beze zbytku a zvažují zodpovědnost člověka za jeho konání.
Kladou si otázky po motivu a po smyslu lidského konání. Pouze na tomto stupni úsudku mohou správným způsobem porozumět významu statistických výpočtů a
výpočtů pravděpodobnosti v rámci posuzování skutečnosti.
Čtvrtý ročník je plně v duchu příprav žáků na jejich další životní dráhu. Žáci si prožijí kvantitu a kvalitu peněz při sestavování bilance a rozpočtu
domácnosti. Shrnutí doposud získaných matematických vědomostí a dovedností je doplněno epochou funkcí.
Celkově tvoří výuka matematiky samozřejmě nepostradatelný základ pro všechny ostatní přírodovědecké předměty, jako je fyzika, chemie, biologie,
informatika ale zasahuje i do jiných předmětů, jako např. ekonomie nebo zeměpis.
Na začátku výuky cvičných hodin v každém ročníku a na začátku každé epochy seznámí vyučující žáky s podmínkami splnění předmětu. Podkladem k
hodnocení bude ústní účast žáka v hodinách (k tomu patří také ústní zkoušení a případné referáty), písemná účast (vedení sešitu a domácí úkoly) a písemné
testy.
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Forma realizace
Matematika se vyučuje ve čtyřech ročnících. Vyučování probíhá v hlavním a vedlejším epochovém vyučování. Vyučování je realizováno ve třídě a také v
multimediální učebně.
Časová dotace tohoto předmětu:
1. ročník – 3 hodiny týdně
2. ročník – 3 hodiny týdně
3. ročník – 2 hodiny týdně
4. ročník – 3 hodiny týdně
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Matematika rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 seznamuje žáky s historií matematiky a s významnými matematiky, upozorňuje na zajímavé matematické problémy.
 zadává přípravu na určité hodiny formou samostudia a následné diskuze.
 vede žáky k samostatnosti při vypracovávání referátů a domácích úkolů a k používání různých zdrojů informací.
 na hodinách pracuje s ukázkami odborného textu a zjišťuje, jak mu žáci rozumí.
 zařazuje do vyučování práci s chybou, vede žáky k odhalování záměrných chyb při řešení některých úloh.
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy vysvětlili, jak pochopili zadaný úkol a jak navrhují postupovat při jeho řešení.
 vede žáky k používání názorných náčrtků, grafů a schémat jako pomůcky pro řešení úloh.
 navozuje problémové situace, které žák analyzuje a navrhuje různé způsoby řešení.
 vede žáka k posouzení různých způsobů řešení a nalezení nejefektivnějšího.
 pomocí diskuzí a experimentů vytváří pro žáky dostatečný prostor ke zjišťování a ověřování pravdivosti hypotéz a teorií.
Kompetence komunikativní
Učitel
 vede žáka k přesnému vyjadřování a používání vhodných pojmů.
 vyžaduje řešení úloh s vysvětlením použitého postupu.
 vyžaduje, aby žáci při vypracovávání a prezentaci referátů a seminárních prací využívali moderní komunikační technologie.
Kompetence sociální a personální
Učitel
 zadává žákům úkoly v rámci skupin, které vyžadují dělbu práce i vzájemnou spolupráci a vede je k odpovědnosti za plnění svých úkolů.
 podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky.
 vede je ke kritickému myšlení a schopnosti pochybovat.
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vhodným přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti.

Kompetence občanská a kulturní povědomí
Učitel
 kapitolami z historie matematiky a ukázkou různých početních systémů a forem vede žáky k názorové toleranci a toleranci ke kulturním a filozofickým
odlišnostem.
 různými příklady ilustruje možnost zneužití vědy a techniky.
 ukazuje na příkladech, že jiný neznamená vždy horší.
Kompetence pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
 dbá, aby si žáci plnili své úkoly.
 vede žáky ke zvážení svých schopností a dovedností při výběru dalšího studia nebo svého zaměstnání.
 seznamuje žáky s aplikacemi matematiky v praxi.
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
Operace s čísly a výrazy
 provádí aritmetické operace v množině reálných čísel;
 číselné obory – reálná čísla a jejich vlastnosti
 používá různé zápisy reálného čísla;
 absolutní hodnota reálného čísla
 používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval,
 intervaly jako číselné množiny
provádí operace s intervaly (sjednocení, průnik);
 užití procentového počtu
 řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu;
 výrazy s proměnnými
 provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy, výrazy
obsahujícími mocniny a odmocniny;
Žák:
Rovnice a nerovnice
 řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich soustavy, lineární  lineární rovnice a nerovnice
a kvadratické nerovnice;
 kvadratická rovnice a nerovnice
 třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní;
 převádí jednoduché reálné situace do matematických
struktur, pracuje s matematickým modelem a výsledek
vyhodnotí vzhledem k realitě;
Žák:
Planimetrie
– řeší úlohy na polohové i metrické vlastnosti rovinných útvarů; – základní planimetrické pojmy, polohové a metrické vztahy mezi nimi
– užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních i – shodnost a podobnost trojúhelníků
konstrukčních úlohách;
– Euklidovy věty
– rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, určí jejich obvod – množiny bodů dané vlastnosti
a obsah;
– shodná a podobná zobrazení
– rovinné obrazce
Žák:
Goniometrie a trigonometrie
– znázorní goniometrické funkce v oboru reálných čísel,  orientovaný úhel, goniometrické funkce ostrého a obecného úhlu, řešení
používá jejich vlastností a vztahů při řešení jednoduchých
pravoúhlého trojúhelníku, věta sinová a kosinová, řešení obecného trojúhelníku
goniometrických rovnic i k řešení rovinných i prostorových  goniometrické rovnice
útvarů;
Žák:
Mocniny a logaritmy
– provádí operace s mocninami a odmocninami
– mocniny – s exponentem přirozeným, celým a racionálním, odmocniny
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F, CH

ZePr, D

D

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
Stereometrie
 určuje vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a roviny,
 základní polohové a metrické vlastnosti v prostoru
dvou rovin, odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou
 tělesa
rovin, vzdálenost bodu od roviny;
 určuje povrch a objem základních těles s využitím
funkčních vztahů a trigonometrie;
Žák:
Posloupnosti a jejich využití
– vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce;
– aritmetická a geometrická posloupnost
– určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků,
graficky;
– rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost;
Žák:
Analytická geometrie v rovině
– vektory
 provádí operace s vektory (součet vektorů, násobení
– přímka a její analytické vyjádření
vektorů reálným číslem, skalární součin vektorů);
 řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek;
 užívá různá analytická vyjádření přímky;
Žák:
Projektivní geometrie
– řeší úlohy v afinní a projektivní rovině
– afinní a projektivní rovina

F, CH

3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
Deskriptivní geometrie
– Mongeovo promítání
 řeší úlohy v Mongeově promítání
Žák:
Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
– užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací bez – variace, permutace a kombinace bez opakování
opakování;
– náhodný jev a jeho pravděpodobnost, nezávislost jevů
– počítá s faktoriály a kombinačními čísly;
– základy statistiky
– určí pravděpodobnost náhodného jevu kombinatorickým
postupem;
– užívá pojmy: statistický soubor, absolutní a relativní četnost,
variační rozpětí;
– čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy se
statistickými údaji.
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D

4. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
Deskriptivní geometrie
– řeší úlohy na řezy těles v Mongeově promítání
– řezy tělěs
Žák:
Finanční matematika
– provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí – stanovení bilance a rozpočtu domácnosti
a orientuje se v základních pojmech finanční matematiky
Žák:
Funkce a jejich průběh
– základní pojmy – pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf funkce,
 rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí
vlastnosti funkcí
jejich vlastnosti;
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ODS 7, EK

F, CH

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci
jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního
výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. Tělesná výchova usiluje o trvalý vztah k pohybovým
činnostem a o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Vychází především z motivující atmosféry, zájmu žáků a z jejich individuálních předpokladů
(možností). Využívá k tomu specifických emočních prožitků, sociálních situací a bioenergetických zátěží v individuálně utvářené nabídce pohybových činností (od
zdravotně rekreačních až po výkonnostní). Z hlediska celoživotní perspektivy směřuje tělesná výchova k hlubší orientaci žáků v otázkách vlivu pohybových aktivit
na zdraví. Vede je k osvojení a pravidelnému využívání konkrétních pohybových činností (kondičních a vyrovnávacích programů) v souladu s jejich pohybovými
zájmy a zdravotními potřebami. Významná zůstává otázka bezpečnosti a úrazové prevence při pohybových činnostech. Velká pozornost je i nadále věnována
rozvoji pohybového nadání i korekcím pohybových znevýhodnění (oslabení). Je třeba i nadále dbát na to, aby pohled na problematiku zdraví nebyl úzce oborový
a podpora zdraví prolínala celým vzděláváním dle waldorfské pedagogiky s důrazem na sociálnost i režimem školy. Nezanedbatelné je dodržování zásad
bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách. V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.
Forma realizace
Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen jako povinný předmět ve čtyřech ročnících lycea. Týdenní časová dotace v 1. – 4. ročníku jsou 1 hodiny,
v případě, že není v možnostech školy realizovat předmět eurytmie (který také naplňuje očekávané výstupy vzdělávací oblasti Vzdělávání pro zdraví), je předmět
tělesná výchova realizován v rozsahu 2 hodin týdně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět tělesná výchova svými výchovnými cíli a strategiemi (postupy) umožňuje žákům rozvíjet:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky k pozitivnímu vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému způsobu života
 vede žáky k sledování a hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení, k přijímání hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede žáky k uplatňování při řešení problémů různými metodami myšlení a nacvičených situací
 vede žáky k volbě prostředků a způsobů, metod a technik vhodných pro splnění jednotlivých aktivit, využívání zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
 vede žáky ke spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi (týmové sporty).
Kompetence komunikativní
Učitel
 vyžaduje od žáků jasné a srozumitelné mluvené vyjadřování v přiměřenosti dané situace
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rozvíjí v žácích schopnosti dodržování odborné terminologie

Personální a sociální kompetence
Učitel
 vede žáky k přiměřenému jednání, odhadnutí důsledků svého chování a k adekvátním reakcím na hodnocení svého vystupování
 podporuje v žácích schopnosti týmové práce, přijímání odpovědnosti za svěřené úkoly a učí je předcházet osobním konfliktům v krizových situacích a
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 ukazuje, jak jednat na základě morálních principů a ve smyslu fair-play
 podporuje žáky k jednání v duchu dodržování zákony, respektování práv a osobnosti druhých lidí (popř. jejich kulturních specifik), vystupování proti
nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 vede žáky k uznávání hodnot života, uvědomování si odpovědnosti za vlastní život a spoluodpovědnosti při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák/yně:
Teoretické poznatky:
- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající příslušné - význam pohybu pro zdraví; prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,
činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
obratnosti a pohyblivosti; technika
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat
a taktika; zásady sportovního tréninku
- komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené
- odborné názvosloví; komunikace
signály a vhodně používá odbornou terminologii
- výstroj, výzbroj; údržba
- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců
- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení – cvičební úbor a obutí; záchrana a
nebo týmu
dopomoc; zásady chování a jednání v různém prostředí; regenerace a kompenzace;
- dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
relaxace
činnostem (dále soutěže, turnaje) a umí zpracovat jednoduchou - pravidla her, závodů a soutěží
dokumentaci
- rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav všeobecně rozvíjejících nebo
- uplatňuje zásady sportovního tréninku
cíleně zaměřených cvičení
- zvládá pravidla a základní dovednosti sportovních her jako např. - pohybové testy; měření výkonů
fotbal, volejbal, basketbal, florbal, stolní tenis
- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a Gymnastika:
pohyblivost;
- gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, šplh
- zvládá základní akrobatické úkony jako kotouly (vpřed, vzad,
vpřed a vzad do roznožení, kotoul letmý), dále stoj na rukou, stoj Atletika:
na hlavě a přemet stranou
- běhy (rychlý, vytrvalý); starty; skoky do výšky a do dálky; hody a vrh koulí
- předvede přeskok přes kozu
- osvojí si dovednosti a pravidla běhu (na 60m, 1000m a 1500 m), Pohybové hry a dovednosti, tělesná cvičení:
skoku dalekého a skoku vysokého, hodu granátem a koulí
- sportovní hry
- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách
- pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační aj.
- sladí pohyb s hudbou,
- participuje na týmových herních činnostech družstva
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS 1
ODS 2
ODS 6

- využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu Lyžování:
a zvyšování tělesné zdatnosti
- základy sjezdového lyžování (zatáčení,
- zvládá sjíždění a zatáčení na lyžích
zastavování, sjíždění i přes terénní nerovnosti)
- dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání
- základy běžeckého lyžování
- systematicky pracuje na rozvoji vytrvalosti
- chování při pobytu v horském prostředí
- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a
dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k Bruslení:
poruše svého zdraví
- základy bruslení na ledě nebo inline (jízda vpřed, změna směru jízdy, zastavení)
Turistika a sporty v přírodě

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák/yně:
Teoretické poznatky:
- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající příslušné - význam pohybu pro zdraví; prostředky ke
činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti; technika
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat
a taktika; zásady sportovního tréninku
- komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené
- odborné názvosloví; komunikace
signály a vhodně používá odbornou terminologii
- výstroj, výzbroj; údržba
- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců
- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení – cvičební úbor a obutí; záchrana a
nebo týmu
dopomoc; zásady chování a jednání v různém prostředí; regenerace a kompenzace;
- dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
relaxace
činnostem (dále soutěže, turnaje) a umí zpracovat jednoduchou - pravidla her, závodů a soutěží
dokumentaci
- rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav všeobecně rozvíjejících nebo
- uplatňuje zásady sportovního tréninku
cíleně zaměřených cvičení
- zvládá pravidla a základní dovednosti sportovních her jako např. - pohybové testy; měření výkonů
fotbal, volejbal, basketbal, florbal, stolní tenis aj.
- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a Gymnastika:
pohyblivost;
- gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, šplh
- zvládá základní akrobatické úkony jako kotouly (vpřed, vzad,
vpřed a vzad do roznožení, kotoul letmý), dále stoj na rukou, stoj Atletika:
na hlavě a přemet stranou
- běhy (rychlý, vytrvalý); starty; skoky do výšky a do dálky; hody a vrh koulí
- předvede přeskok přes kozu
- osvojí si dovednosti a pravidla běhu (na 60m, 1000m a 1500 m), Pohybové hry a dovednosti, tělesná cvičení:
skoku dalekého a skoku vysokého, hodu granátem a koulí
-sportovní hry
- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách
-pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační aj
- sladí pohyb s hudbou,
Plavání:
- participuje na týmových herních činnostech družstva
- využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu -základní plavecké způsoby
a zvyšování tělesné zdatnosti
Turistika a sporty v přírodě
- zvládá plavecké způsoby (kraul, prsa, znak)
- dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání
Zdravotní tělesná výchova
- systematicky pracuje na rozvoji vytrvalosti
- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a (podle doporučení lékaře)
dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k - speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení
poruše svého zdraví
- pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení, pohybové hry, plavání, turistika
a pobyt v přírodě
- kontraindikované pohybové aktivity
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS 1
ODS 2
ODS 6

3. ročník
Přesahy a vazby, průřezová
témata

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák/yně:
- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat
- komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené
signály a vhodně používá odbornou terminologii
- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců
nebo týmu
- dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
činnostem (dále soutěže, turnaje) a umí zpracovat
jednoduchou dokumentaci
- uplatňuje zásady sportovního tréninku
- zvládá pravidla a základní dovednosti sportovních her jako
např. fotbal, volejbal, basketbal, florbal, stolní tenis
- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a
pohyblivost;
- zvládá základní akrobatické úkony jako kotouly (vpřed, vzad,
vpřed a vzad do roznožení, kotoul letmý), dále stoj na rukou,
stoj na hlavě a přemet stranou
- předvede přeskok přes kozu
- osvojí si dovednosti a pravidla běhu (na 60m, 1000m a 1500
m), skoku dalekého a skoku vysokého, hodu granátem a koulí
- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách
- sladí pohyb s hudbou,
- participuje na týmových herních činnostech družstva
- využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou
přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti
- dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání
- systematicky pracuje na rozvoji vytrvalosti
- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a
dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví

Teoretické poznatky:
- význam pohybu pro zdraví; prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,
obratnosti a pohyblivosti; technika a taktika; zásady sportovního tréninku
- odborné názvosloví; komunikace
- výstroj, výzbroj; údržba
- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení – cvičební úbor a obutí; záchrana a
dopomoc; zásady chování a jednání v různém prostředí; regenerace a
kompenzace; relaxace
- pravidla her, závodů a soutěží
- rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav všeobecně rozvíjejících nebo
cíleně zaměřených cvičení
- pohybové testy; měření výkonů

ODS 1
ODS 2
ODS 6

Gymnastika:
- gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, šplh
Atletika:
- běhy (rychlý, vytrvalý); starty; skoky do výšky a do dálky; hody a vrh koulí

Pohybové hry a dovednosti, tělesná cvičení:
-sportovní hry
-pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační
aj
Turistika a sporty v přírodě

4. ročník
Přesahy a vazby, průřezová
témata

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák/yně:
- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat
- komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené
signály a vhodně používá odbornou terminologii
- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců
nebo týmu
- dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým

Teoretické poznatky:
- význam pohybu pro zdraví; prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,
obratnosti a pohyblivosti; technika a taktika; zásady sportovního tréninku
- odborné názvosloví; komunikace
- výstroj, výzbroj; údržba
- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení – cvičební úbor a obutí; záchrana a
dopomoc; zásady chování a jednání v různém prostředí; regenerace a
kompenzace; relaxace
- pravidla her, závodů a soutěží
- rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav všeobecně rozvíjejících nebo
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ODS 1
ODS 2
ODS 6

činnostem (dále soutěže, turnaje) a umí zpracovat
jednoduchou dokumentaci
- uplatňuje zásady sportovního tréninku
- zvládá pravidla a základní dovednosti sportovních her jako
např. fotbal, volejbal, basketbal, florbal, stolní tenis
- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a
pohyblivost;
- zvládá základní akrobatické úkony jako kotouly (vpřed, vzad,
vpřed a vzad do roznožení, kotoul letmý), dále stoj na rukou,
stoj na hlavě a přemet stranou
- předvede přeskok přes kozu
- osvojí si dovednosti a pravidla běhu (na 60m, 1000m a 1500
m), skoku dalekého a skoku vysokého, hodu granátem a koulí
- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách
- sladí pohyb s hudbou,
- participuje na týmových herních činnostech družstva;
- využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou
přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti
- dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání
- systematicky pracuje na rozvoji vytrvalosti
- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a
dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví

cíleně zaměřených cvičení
- pohybové testy; měření výkonů
Gymnastika:
- gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, šplh
Atletika:
- běhy (rychlý, vytrvalý); starty; skoky do výšky a do dálky; hody a vrh koulí

Pohybové hry a dovednosti, tělesná cvičení:
- sportovní hry
- pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační
aj
Turistika a sporty v přírodě

Aktivity a vzdělávací cíle, které se opakují v jednotlivých ročnících, jsou rozvíjeny postupně a zároveň znovu trénovány.

132

EURYTMIE
Charakteristika vyučovacího předmětu
V eurytmii se žáci učí vyjadřovat umělecky v pohybu síly působící v řeči a hudbě. Eurytmie je schopna umožnit člověku hluboké prožívání, spojit všechny
složky lidské bytosti v jeden celek a dát člověku možnost poznávání sebe sama i svět. Důležitou součástí eurytmie jsou různá sociální pohybová cvičení. Ta mají
v dnešní době vypjatého individualizmu zvláště velký význam. Kvalita zdravého pohybu a vědomé vnímání svého těla přispívá k podpoře zdravého sebevědomí.
Uvádí do zodpovědného přístupu ke zdraví a nabízí rozvoj znalostí o zdravém způsobu života.
Eurytmie přispívá ke kultivaci jazykového a hudebního vnímání a tím se intenzivně podílí na rozvoji duševního a duchovního života žáků. Pomocí
jednotlivých cvičení jsou žáci vedeni k poznávání svého vlastního těla, k překonávání negativních emocí a k harmonické spolupráci se svým okolím. Žáci se učí
ovládat své jednání a hledat tvůrčí řešení pro nastalé situace.
V utváření waldorfského učebního plánu je prioritou, aby se vzdělávání žáka nedosahovalo jen intelektuálním tréninkem. V eurytmii je pozornost z velké
části zaměřena na utváření celistvého procesu, kde je žádoucí, aby se cvičení intelektuálních schopností sjednotilo s péčí o síly fantazie a o utváření charakteru.
Na základě vývoje pohybových schopností a dovedností každého jednotlivého žáka je jeho vědomí uváděno do větší pozornosti k vlastnímu
osobnostnímu vývoji a zároveň k rozpoznávání sociálních vazeb a vztahů ve společnosti. Posílením v utváření těchto schopností jsou jednotlivá eurytmická
sociální cvičení, která názorným způsobem dokáží zrcadlit procesy odehrávající se ve skupině a v individualitě člověka. K osvojení si nových dovedností pěstuje
žák síly trpělivosti, aktivního naslouchání a zodpovědnosti za své činy. Uváděním do eurytmického pohybu jednotlivce a skupiny jsou harmonizovány činnosti
myšlení, cítění a vůle.
Ve vyučování eurytmie se věcně a střízlivě převádějí do pohybu a formy básně a skladby vždy z takového období, které má pro žáky jednotlivých tříd
zvláštní důležitost. Umělecké prvky mají být chápány vědomě a nesmí tu chybět humor. Například v 10. třídě se v eurytmii podporuje metrika a poetika vhodnými
příklady, které se vyjadřují sborovými pohyby.
Směr, kterým se snaží ubírat vyučování hudby v 11. tř., podporuje vyučování eurytmie tím, že cvičí apolinské a dionýské básně a hudební skladby,
probírá charakteristiky stylů a podněcuje tvoření úsudku. Básnictví, hudba a pohyb se mají spojit do jednoho elementu. Samozřejmost, s jakou dítě žilo ve
vlastním pohybu a kterou v pubertě ztratilo, si nyní musí mladý člověk na novém stupni vydobýt a vypracovat si vlastní identitu v gestice a pohybu. Vůdčími
motivy pozorování se stávají protiklady jako například apolinsko-dionýský a impresionisticky-expresionistický.
Ve 12. a 13. tř., je úkolem vytvořit pro základní gesta určité hudební skladby nebo básně odpovídající formu, takže se v uceleném uměleckém výkonu
ukáže osobitost, ikonologie čili vnitřní kvalita uměleckého díla. Mladý člověk má v závěrečném eurytmickém vystoupení umět ukázat, že se dovede i svou
postavou a pohyby vyjádřit jako osobnost.
Hodnocení žáků je prováděno za aktivitu v hodině. Základní metodou ověřování naplňování vzdělávacích cílů je aktivní komunikace učitele s žáky a
vnímavost učitele vzhledem k aktivitě žáků v průběhu vyučování. Podle potřeby mohou být žáci z jednotlivých dovedností přezkušováni, mohou zpracovávat
samostatné i skupinové referáty. V průběhu roku žáci každé třídy uvedou minimálně jedno umělecké vystoupení v rámci školy nebo na veřejnosti.
Forma realizace
Vyučovací předmět eurytmie je zařazen jako povinný předmět ve čtyřech ročnících lycea. Týdenní časová dotace v 1.– 4. ročníku je 1 hodina.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Předmětem eurytmie rozvíjí učitel v žácích tyto kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky k pozitivnímu vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému způsobu života
 vede žáky k sledování a hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení, k přijímání hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede žáky k uplatňování při řešení problémů různými metodami myšlení a nacvičených situací
 vede žáky k volbě prostředků a způsobů, metod a technik vhodných pro splnění jednotlivých aktivit, využívání zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
 vede žáky ke spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi.
Kompetence komunikativní
Učitel
 vyžaduje od žáků jasné a srozumitelné mluvené vyjadřování v přiměřenosti dané situace
 rozvíjí v žácích schopnosti dodržování odborné terminologie
Personální a sociální kompetence
Učitel
 vede žáky k přiměřenému jednání, odhadnutí důsledků svého chování a k adekvátním reakcím na hodnocení svého vystupování
 podporuje v žácích schopnosti týmové práce, přijímání odpovědnosti za svěřené úkoly a učí je předcházet osobním konfliktům v krizových situacích a
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 ukazuje, jak jednat na základě morálních principů a ve smyslu fair-play
 podporuje žáky k jednání v duchu dodržování zákony, respektování práv a osobnosti druhých lidí (popř. jejich kulturních specifik), vystupování proti
nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 vede žáky k uznávání hodnot života, uvědomování si odpovědnosti za vlastní život a spoluodpovědnosti při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/žákyně
- rozlišuje základní rytmy a dokáže je pojmenovat
- charakterizuje jednotlivé přírodní procesy a pohybově je dokáže
ztvárnit
- prochází tvůrčím procesem, dokáže překonat všechny fáze až
ke zdárnému zpracování
- sluchem rozpoznává základní rytmy a dokáže je pojmenovat
- vnitřně vnímá dynamické rozdíly a dokáže je pohybově zachytit
- v celku rozlišuje jednotlivosti
- uchopené zákonitosti uplatňuje v práci na větším celku
- orientuje se v prostoru a dokáže pohybově ztvárnit jednotlivé
formy ve vztahu k sobě i k ostatním
- bděle reaguje na jednotlivé proměny v prostoru
- ovládá pohyb na formě dopředu i pozpátku
-dovede převádět načrtnuté formy na papíře do prostorového
pohybu
- prokazuje bdělost, šikovnost, přesnost a ohleduplnost při
provádění jednotlivých cvičení

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo
- hlásková eurytmie
- tónová eurytmie
- hůlková cvičení
- prostorová geometrie
- cvičení na koordinaci horních a dolních končetin
- sociální cvičení bez pomůcek nebo s pomůckami (koule, tyč apod.)
- rytmická cvičení

Čj
Vv
Hv

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/žákyně
- rozlišuje duševní prožitek od dění kolem sebe a dokáže ho
pohybově ztvárnit
- rozeznává polarity
- orientuje se v nabídce různých stylů a chápe jejich význam
- propojuje poznatky z jiných předmětů a hledá souvztažnosti
- procesy v hudbě dokáže přiřadit k procesům v životě
- sluchově rozlišuje jednotlivé zabarvení tónů
- sladí pohyb s hudbou; umí sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu)
- v celku rozlišuje jednotlivosti
- zná princip tvoření barev a dokáže najít vztahové dvojice
- nálady barev dokáže převést do pohybu a uspořádat
k prostorovým formám
-ve formách rozeznává převládající tvůrčí síly
- prokazuje bdělost, šikovnost, přesnost a ohleduplnost při
provádění jednotlivých cvičení
- v koordinačních cvičeních ovládá činnosti samostatně a též je
dokáže svobodně kombinovat, vnímá jejich vliv a dokáže o nich
hovořit

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo
- hlásková eurytmie
- tónová eurytmie
- hůlková cvičení
- prostorová geometrie
- cvičení na koordinaci horních a dolních končetin
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Čj
Vv
Hv

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/žákyně
- samostatně tvoří skupinové formy (celé umělecké dílo)
- ovládá vlastní postavu v pohybovém projevu
- s pohybem a gestem zachází diferencovaně
- kriticky hodnotí pojem umění a tvořivě vtupuje do samostatné
tvorby
- prokazuje bdělost, šikovnost, přesnost a ohleduplnost při
provádění jednotlivých cvičení
- ovládá činnosti samostatně a též je dokáže svobodně
kombinovat

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo
- cvičení všech stylových druhů (příklady až po moderní básnictví a hudbu)
- eurytmie jako výraz vztahu člověk - svět
- chápání eurytmie jako moderního umění, hledání vztahu k jiným pohybovým
uměním (balet, tanec, pantomima ...)
- eurytmie jako syntéza impresionismu a expresionismu
- trojdílný krok s kombinovaným pohybem paží

Čj
Vv
Hv

4. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/žákyně
- samostatně tvoří skupinové formy (celé umělecké dílo)
- ovládá vlastní postavu v pohybovém projevu
- s pohybem a gestem zachází diferencovaně
- kriticky hodnotí pojem umění a tvořivě vtupuje do samostatné
tvorby
- prokazuje bdělost, šikovnost, přesnost a ohleduplnost při
provádění jednotlivých cvičení
- ovládá činnosti samostatně a též je dokáže svobodně
kombinovat

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo
-cvičení všech stylových druhů (příklady až po moderní básnictví a hudbu)
- eurytmie jako výraz vztahu člověk - svět
- chápání eurytmie jako moderního umění, hledání vztahu k jiným pohybovým
uměním (balet, tanec, pantomima ...)
- eurytmie jako syntéza impresionismu a expresionismu
- trojdílný krok s kombinovaným pohybem paží
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Čj
Vv
Hv

ZAMĚŘENÍ
Vzdělávací oblast se skládá ze dvou částí. Jde o povinné obsahové okruhy a volitelné moduly, které škola rozpracovala z RVP Kombinované lyceum
do ŠVP Waldorfské lyceum.
Povinné obsahové okruhy:
 humanitní zaměření – pedagogika, psychologie, sociální práce a komunikace
 přírodovědné zaměření – biologie a ekologie, chemie, matematika
Volitelné moduly:
 humanitní zaměření – výtvarné vzdělávání a hudební vzdělávání
 přírodovědné zaměření – matematika, fyzika, chemie a biologie

HUMANITNÍ ZAMĚŘENÍ






pedagogika
psychologie
sociální práce
výtvarné vzdělávání
hudební vzdělávání

Cílem vzdělávací oblasti je poskytnout žákům ucelený pohled na zákonitosti vývoje člověka, strukturu jeho osobnosti ve vzájemně prostupných oblastech
motivace (potřeby a zájmy), schopností (myšlenkových, emocionálních, morálně-volních, sociálních, schopností já), charakteru (postoje, hodnotová orientace) a
temperamentu, vše v závislosti na kulturním a sociálním prostředí, ve snaze je vést k jasnému sebeuvědomění (vědomí vlastní situace) jako základu pro vědomé
jednání. Rozvíjí chápání souvislostí, samostatné, kritické a tvořivé myšlení žáků v oblasti výchovy, vzdělávání a sociální pomoci.
Výuka navazuje na poznatky, které žáci získali o člověku a jeho postavení ve společnosti jak ve všeobecném vzdělávání, tak i v různých projektech a
mimoškolních aktivitách (viz klíčové kompetence předmětu ZSV).
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PEDAGOGIKA
Charakteristika a cíle předmětu
V předmětu nepočítáme s žádnými počátečními vědomostmi, stavíme však na zkušenosti – každý z žáků žije v nějaké rodině, přišel do styku s malými dětmi,
starými lidmi, s osobami s různými zdravotními nebo sociálními omezeními, s příslušníky menšin, se závislými. Proto jsou v průběhu vyučování využívány
diskuze, reflektující dosavadní zkušenosti žáků s probíranými tématy.
Předmět podporuje rozvoj schopností vnímání, vcítění se, porozumění člověku v různých životních situacích z hlediska vývoje člověka i z hlediska jeho sociálního
statusu.
Forma realizace
Vzdělávací oblast je realizována od 3. ročníku.
Časová dotace tohoto předmětu: ve 3. ročníku – 1 hodina týdně a ve 4. ročníku – 2 hodiny týdně.
3. – 4. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:
- rozumí základním pojmům v oblasti výchovy a vzdělávání a
je schopen je vysvětlit na praktických příkladech;
- umí provádět sebehodnocení a dokáže nezaujatě
(objektivně) zhodnotit i práci jiných;
- chápe potřeby dnešního dítěte, možnosti a formy
výchovného působení a utváření podmínek pro jeho rozvoj;
- charakterizuje specifika výchovy a vzdělávání v různých
obdobích života;
- rozlišuje společenské a osobnostní cíle ve výchově a
vzdělávání;
- zná základní vývojové proudy a osobnosti v pedagogice;
- porovná současné přístupy v pojetí dítěte a žáka, výchovy a
vzdělávání, dovede zhodnotit jejich přínosy a rizika;
- charakterizuje základní druhy ohrožení vývoje dětí vlivy
sociálního prostředí
- na základě znalosti typologie provede krátkodobé
pedagogické pozorování;
- zná základní typy tělesného, smyslového a mentálního
postižení a jejich důsledky pro výchovu a vzdělávání.

Výchova a vzdělávání
- základní pojmy oboru (výchova,vzdělávání, učení, vyučování)
- osobnostní pojetí člověka ve výchově a vzdělávání
- podstata výchovného působení, vliv prostředí a osobnosti vychovatele a učitele
- principy pedagogiky, výchovné a vzdělávací působení
- specifika výchovy a vzdělávání v jednotlivých obdobích života
- osobnostní pojetí člověka ve výchově a vzdělávání
- vývoj pedagogiky, vybrané osobnosti české a světové pedagogiky
- současné přístupy k výchově a vzdělávání, reformní pedagogika
- zneužívané a jinak ohrožené děti, minoritní
Skupiny
- pedagogická diagnostika
- výchova a vzdělávání člověka s tělesným, smyslovým a mentálním postižením
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS 2

PSYCHOLOGIE
Charakteristika předmětu
Studium psychologie se zabývá především jednotlivcem, jeho vnitřním životem a také vazbou na svět okolní. Učivo vychází ze studia psychologie osobnosti.
Poskytuje žákům základní poznatky o fungování lidské psychiky. Rovněž analyzuje osobnost člověka z různých úhlů pohledů. Zasazuje člověka do kontextu
lidské společnosti, poukazuje na její zákonitosti a také na rozdíly, které vyplývají z různorodosti kultur a etnik. Připravuje žáky na různé náročné situace, které
jsou schopni rozpoznat a pružně na ně reagovat. Zdůrazňuje důležitost psychohygieny. Velký důraz je kladen na interakci mezi učitelem a žákem a také mezi
žáky navzájem, předmět se snaží naučit žáky komunikovat. V komunikaci je kladen důraz nejen na přesnost a jasnost formulace myšlenek, ale také na citlivost a
vhodnost jejich užití.
Prohlubování znalostí a dovedností je možno realizovat i mimo běžnou výuku. V průběhu studia je možno navštívit zařízení, která se zabývají různým druhem
psychoterapeutické pomoci, dále pak dobrovolnická centra, pracující s různými etnickými skupinami, ke studiu sociální interakce a percepce a sociálních skupin
lze také volit pozorování v terénu.
Forma realizace
Vzdělávací oblast je realizována od 3. ročníku.
Časová dotace tohoto předmětu: ve 3. ročníku – 2,5 hodin týdně a ve 4. ročníku – 1,5 hodina týdně.
3. - 4. ročník
Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS 1

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:- rozumí základním pojmům a je schopen je
vysvětlit na praktických příkladech;

Psychologie osobnosti

- chápe základní psychické stavy a principy
psychických procesů;

- lidská psychika, psychické procesy a stavy

- základní pojmy oboru

- biologická a sociální determinace
- chápe procesy a vlivy, které utvářejí
osobnost člověka;
- rozpoznává různé styly učení a uplatňuje
jejich znalost při studiu i ve své práci;

- struktura osobnosti ve vzájemně prostupných oblastech motivace (potřeby a
zájmy), schopností (myšlenkových, emocionálních, morálně-volních, sociálních),
charakteru (postoje, hodnotová
orientace) a temperamentu

- rozumí významu motivace pro lidskou
psychiku a souvislosti s uspokojením potřeb;
- popíše alespoň jednu typologii potřeb;

- identita „já“ a sebepojetí

- porozumí na základě sebepoznání
a sebereflexe vlastnímu chování;

- periodizace psychického vývoje člověka (možné pohledy)

- vlastnosti a rysy, různé typologie osobnosti

- charakteristika jednotlivých vývojových etap a jejich psychosociálních aspektů
- chápe správné sebepojetí jako základ svého
plnohodnotného života a je schopen vědoměji vést svůj
osobnostní rozvoj;

- potřeby zdravého psychického vývoje v jednotlivých etapách a možnosti jejich
naplňování
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- usiluje o vyrovnávání se se zátěžovými
situacemi;

- sociální chování, percepce, interakce, komunikace a kooperace (principy,
pravidla, modely)
- postoje a jejich změna

- rozpozná a konstruktivně řeší konflikty;
- rozliší a na základě skupinové práce prožije
a popíše různé druhy temperamentů;

- skupina (struktura skupiny, fáze vývoje, skupinová dynamika, cíle a normy, role,
pozice a status)
- makrosociální jevy a procesy

- charakterizuje základní specifika
jednotlivých etap psychického vývoje a vliv biologických a
kulturně
společenských podmínek;
- je schopen formulovat potřeby člověka v jednotlivých etapách
života;
- chápe význam naplnění potřeb pro zdravý vývoj člověka,
uvede praktické příklady možností jejich naplňování;
- chápe principy sociální percepce a interakce, snaží se
uplatňovat toto
poznání v osobním i profesním životě;
- zná principy a pravidla sociální komunikace, snaží se je
aplikovat
v různých sociálních prostředích;
- je schopen kriticky vnímat jednání druhých i své vlastní;
- dokáže vytvářet pozitivní vztahy k druhým lidem na základě
empatie a adekvátně vyjadřovat své názory a potřeby;
- chápe různost jako pozitivní hodnotu;
- rozpoznává příčiny makrosociálních jevů ve společnosti a
fáze jejich vývoje.

Doprovodné akce
Součástí obsahové náplně této specializace v oboru psychologie je sociální praktikum (týdenní praxe studentů ve vybraném psychosociálním zařízení)-viz
Charakteristika školy v úvodu ŠVP Waldorfského lycea Příbram.
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SOCIÁLNÍ PRÁCE
Charakteristika předmětu
Cílem předmětu je porozumění a pochopení pojmu sociální skupina, rozvoj schopnosti rozlišit a citlivě reagovat na různorodost společnosti. Napomáhá pak
především k citlivému vnímání potřebných skupin a k pochopení důležitosti sociální pomoci. Rovněž je důležité, aby byli žáci seznámení se základním právním
ošetřením situace kolem osob znevýhodněných či jinak odlišných. Velký důraz je kladen také na seznámení s možnostmi humanitární pomoci a také na péči o
sociálně potřebné občany.
Prohlubování znalostí a dovedností je možno realizovat také mimo běžnou výuku. V průběhu studia je možné absolvovat řadu přednášek a diskuzí, které
každoročně nabízí řady neziskových organizací, které působí v našem regionu. Rovněž se lze (dle časových možností) podílet dobrovolnické činnosti u
vybraných organizací.
Forma realizace
Vzdělávací oblast je realizována od 3. ročníku.
Časová dotace tohoto předmětu: ve 3. ročníku – 1,5 hodina týdně a ve 4. ročníku – 2,5 hodina týdně.
3. – 4. ročník
Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS 3

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:- rozpoznává příčiny makrosociálních jevů
ve společnosti a fáze jejich vývoje;

Sociální práce

- rozumí základním pojmům oboru;

- sociální skupiny a jejich charakteristika

- chápe specifika různých sociálních skupin;

- formy sociální práce, sociální služby

- porozumí souvislostem mezi lidskými potřebami a možnostmi
jejich smysluplného naplňování;

- komunikace, osobnost pečujícího

- základní pojmy oboru

- podmínky a zásady poskytování sociální péče, standardy kvality
- má základní přehled o formách sociální pomoci, sociálních
službách a jejich cílových skupinách;
- na základě standardů kvality a zásad poskytování sociální
péče je schopen obecně zhodnotit kvalitu služeb v různých
institucích;

- organizace sociální péče, základy sociálního práva
- charitativní činnost, humanitární organizace
Péče o různé sociální skupiny

- rozeznává zdroje a projevy sociálních problémů a závislostí;
- přemýšlí samostatně a aktivně o zdrojích sociální pomoci u
různých skupin;

- rodina a její funkce, role členů, dysfunkční a neúplná rodina, formy pomoci,
zodpovědné rodičovství
- postavení starého člověka ve společnosti, jeho potřeby, formy pomoci

- rozlišuje mezi pomocí a kontrolou;
- péče o sociálně potřebné občany (drogově závislí, uprchlíci, menšiny, lidé
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- diskutuje o přijatelných řešení problémových situací a aktivně
je hledá;

v sociální krizi)
- komunitní sociální práce

- uskutečňuje své myšlenky o práci s lidmi v reálném prostředí,
plánuje a organizuje své aktivity tak, aby dospěl k výsledkům;
- charitativní činnost, humanitární organizace
- vysvětlí funkce rodiny a zákonitosti vztahů v jednotlivých
typech rodin, je schopen vnímat své postavení v rámci rodiny;
- na konkrétních příkladech dysfunkcí v rodině navrhne vhodné
formy pomoci;
- vnímá postavení starého člověka ve společnosti a jeho
potřeby, popíše předpoklady a možné formy pomoci;
- vysvětlí kořeny sociálně-patologických jevů, které může
nalézt ve svém okolí;
- popíše potřeby uprchlíků, menšin a lidí v sociální krizi.
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KOMUNIKACE
Charakteristika vyučovacího předmětu
Komunikace vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Směřuje žáky k uvědomělému ovládání všech výrazových
prostředků komunikace, zejména lidského hlasu, lidského těla a lidského jednání k vyjadřování jevů, vztahů, prožitků, emocí, představ, myšlenek, názorů a
postojů a k rozvíjení, zdokonalování a kultivování vlastních hlasových a pohybových dovedností a k jejich adekvátnímu užívání v komunikačních situacích a
následně v běžných životních situacích.
Forma realizace
Komunikace je předmět povinný, vyučuje se ve třetím ročníku. Vyučování tohoto předmětu probíhá v epochách, V předmětu Komunikace očekávané výstupy
vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace.
Časová dotace tohoto předmětu:
3. ročník – 1 hodiny týdně
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Komunikace rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
 využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a
zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
Kompetence komunikativní
Učitel
 vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
 dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
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Kompetence sociální a personální
Učitel
 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 usilovat o tvořivou kultivaci svých estetických schopností skrze umělecké sebevyjádření a podílet se tak na kulturním životě
Kompetence občanské a kulturní povědomí
Učitel
 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
 dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uvědomovat si – v rámci plurality a
multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
Kompetence k podnikavosti
Učitel
 umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti
světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
Vzdělávací obsah předmětu
3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/žákyně
- rozpozná své schopnosti při práci s mluveným slovem a pracuje
na jejich zdokonalení;
- cíleně využívá výrazových prostředků komunikace;
- je schopen jednat v improvizovaných situacích a reflektovat
sebe sama i ostatní;

Žák/žákyně
- seznamuje se všemi složkami tvorby. Tvorba je pojímána jako
způsob komunikace a jako prostředek k rozvíjení osobních
komunikačních dovedností.

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Komunikačně dramatické činnosti
- dech, hlas, mluva
ODS 1
- verbální a neverbální prvky komunikace
- techniky dramatické práce
- proces tvorby divadelního představení
Osobnostní, individuální rozvoj
- v hrách a cvičeních se rozvíjí uvolnění a soustředěnost, odstraňují se zábrany a
sebeuvědomování, zcitlivuje se vnímání schopnost objevování sebe sama i okolního
světa
- prohlubují se pohybové dovednosti a schopnosti výrazu pohybem
- plynulost a expresivita mluveného projevu
- uvolnění obrazotvornosti a tvořivosti, rytmického cítění
- samostatné vytváření jevištní postavy
Rozvoj jazykové, komunikační schopnosti i tvořivé schopnosti
ODS 2
- z hlediska pohybového projevu
- z hlediska projevu na veřejnosti, odstranění zábran, trémy a schopnosti hovořit na PRA 5
veřejnosti
- otevření cesty mnohých studentů k sobě samým, uvědomění si vlastních
schopností a postavení ve skupině
ODS 5
- rozvoj schopnosti spolupráce se spolužáky
- zlepšení komunikace mezi spolužáky při práci na společném tématu
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VÝTVARNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu výtvarná výchova je kladen velký důraz na zvyšování úrovně výtvarných dovedností, rozvíjení smyslové citlivosti, prohlubování dovedností vlastní
komunikace a vlastní originální interpretace a prezentace. Výtvarná výchova je jedním z předmětů, který je zaměřen na tvůrčí činnost a žákovi tak umožňuje
podílet se procesu tvorby, uvědomit si, rozvíjet a uplatňovat schopnost osobitého vnímání a vyjadřování. Témata a techniky vycházejí nejen z potřeb rozvíjení
úrovně výtvarných dovedností, je třeba vycházet i ze složení třídy a její výtvarné vyzrálosti. Prostřednictvím výtvarného umění se učí žák vnímat svět kolem sebe
a lépe porozumět i sám sobě. Výuka tak vybavuje žáka nejen množstvím znalostí a dovedností, umožňuje mu správně a lépe vnímat umělecká sdělení,
porozumět jim, vhodně a vyspěle uplatňovat výsledky svého poznávání. Hlavním posláním předmětu je poskytnout žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
názorné vyjadřování, rozvíjet jejich estetické cítění a přispívat k pochopení kulturního dědictví minulosti. Klade si za cíl též učit žáka pozorně vnímat svět kolem
sebe, podporovat ve svébytnějším a kreativnějším projevu, probudit a rozvinout v žákovi lásku k umění a k vizuálně obraznému vyjadřování. Výuka je realizována
především ateliérovou i terénní individuální i skupinovou prací žáků, žákovskými prezentacemi, krátkodobými i dlouhodobými projekty, návštěvou kulturních
institucí (např. výstavy, lektorské programy).
Obecný cíl vyučovacího předmětu
V umění obecně mohou žáci dobře pozorovat proměnu myšlenky ve hmotu, sledovat, jak ryze duševní práce uměleckými prostředky získává konkrétní podobu a
ta zpětně ovlivňuje život mnoha dalších jedinců. Cílem je transparentnost a diskuse – utvořit si s žáky celkový, názorný přehled, přemýšlet a v rozhovorech
nacházet jasný postoj, hledat souvislosti a zákonitosti. Důležité je vědomé uchopení učiva v součinnosti s fyzickým bytím, tělesností, která je spolehlivým
vodítkem pro prostorové vnímání architektury.
Ve třetím ročníku shrnujeme vývoj všech dvanácti školních let. Člověk jako centrální bytost ve vesmíru, to je v hrubých obrysech základní téma 3. a 4.
ročníku, které zasahuje do všech předmětů. Osmnáctiletý člověk si uvědomuje svou individualitu, ale současně hledá své místo, svou roli v širším kontextu.
Cílem výuky je vypracovat si objektivitu v cítění, a tím vzrůstající schopnost úsudku v duševní oblasti. Dokázat posoudit vkus, styl, zákonitosti. Povaze 3. ročníku
odpovídá vytváření univerzálního, souhrnného obrazu.
Forma realizace
Výtvarné vzdělávání je předmět povinný, vyučuje se ve 3. – 4. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. Vyučování je soustředěném druhém epochovém
vyučování nebo vedlejších hodinách v bloku.
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Vzdělávací obsah předmětu
Modul 1
3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
- výtvarného umění v odlišných regionech;
- uvědomuje si vliv těchto regionálních a historických podmínek
na utváření specifik vizuálního umění;
- vyhledává a rozpoznává osobnosti, které se vymykaly těmto
vlivům;
- porovná a vyhledává shody v současných teoriích o podstatě
barvy s výzkumy J.W.Goetha.

Dějiny výtvarné kultury
- rozšíření a prohloubení poznatků, se kterými se žáci seznamovali v Estetickém
vzdělávání
- umění kultur jiných kontinentů /Amerika, Japonsko, Indie/
- výjimečné osobnosti výtvarného umění
- psychologický účinek barev na podkladě Goethovy Nauky o barvách na základě
- vlastních praktických prožitků

Žák:
-uvědomuje si důležitost použitých výtvarných prostředků pro
celkové vyznění díla;
- je schopen následně použít těchto poznatků při vlastní tvůrčí
práci i interpretaci díla;
- rozšiřuje si poznatky o vlivu barvy a kompozice na lidskou
psychiku; učí se vyhledávat a zpracovávat nové nebo rozšiřující
informace;
- rozeznává hodnotná díla od kýče.

Práce s obrazovým materiálem
- pozorování a interpretace uměleckého díla
- hledání společných základů s příbuznými i nevýtvarnými obory/teorie umění
- exkurze v ateliérech umělců a v galeriích pro hlubší pochopení tvůrčího procesu a
jeho následnou hlubší interpretaci z hlediska vývoje jedince i zařazení v historickém
a společenském kontextu
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Modul 2
4. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
-uvědomuje si důležitost použitých výtvarných prostředků pro
celkové vyznění díla;
- je schopen následně použít těchto poznatků při vlastní tvůrčí
práci i interpretaci díla;
- rozšiřuje si poznatky o vlivu barvy a kompozice na lidskou
psychiku; učí se vyhledávat a zpracovávat nové nebo rozšiřující
informace;
- rozeznává hodnotná díla od kýče.

Práce s obrazovým materiálem
- pozorování a interpretace uměleckého díla
- hledání společných základů s příbuznými i nevýtvarnými obory/teorie umění
- exkurze v ateliérech umělců a v galeriích pro hlubší pochopení tvůrčího procesu a
jeho následnou hlubší interpretaci z hlediska vývoje jedince i zařazení v historickém
a společenském kontextu

Žák:
- výtvarného umění v odlišných regionech;
- uvědomuje si vliv těchto regionálních a historických podmínek
na utváření specifik vizuálního umění;
- vyhledává a rozpoznává osobnosti, které se vymykaly těmto
vlivům;
- porovná a vyhledává shody v současných teoriích o podstatě
barvy s výzkumy J.W.Goetha.

Dějiny výtvarné kultury
- rozšíření a prohloubení poznatků, se kterými se žáci seznamovali v Estetickém
vzdělávání
- umění kultur jiných kontinentů /Amerika, Japonsko, Indie/
- výjimečné osobnosti výtvarného umění
- psychologický účinek barev na podkladě Goethovy Nauky o barvách na základě
- vlastních praktických prožitků
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HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Charakteristika předmětu
Hudební vzdělávání je realizováno ve dvou modulech. Modul 1 zahrnuje přehled dějin hudby od středověku do současnosti. V rámci tohoto předmětu jsou
uskutečňovány interpretace hudebních děl s důrazem na zdokonalování hudebního projevu. Dále pak prohloubené analýzy hudebních skladeb. Modul 2 se
soustřeďuje na hudbu 20. a 21. století. Součástí učiva jsou improvizace ve skupinách a vytváření vlastních skladeb. Těžiště spočívá v biografiích významných
osobností zmíněné doby a analýze jejich skladatelského "rukopisu".
Forma realizace
Moduly 1 a 2 Hudebního vzdělávání jsou vyučovány postupně ve třetím a čtvrtém ročníku vždy v jedné vyučovací hodině týdně.
V rámci prvního modulu je kladen důraz na uchopení hudební historie jako celku a porozumění přínosu jednotlivých fenoménů hudebních epoch hudbě
současnosti a jejich vlivu na ni. Žáci z tohoto hlediska analyzují, interpretují a realizují dobová hudební díla. Tak si žáci ozřejmí souvislost vývoje hudební kultury
v čase a její návaznost. Druhý modul se soustředí na prožití a pochopení hudebních skladeb, stylů a druhů ve 20. a 21. století. Důraz je kladen na uvědomění si
vlivu současné hudby na psychiku jedince, dále i na proniknutí do životních příběhů osobností současné hudební scény (skladatelů a interpretů) a pojmenování
způsobu, jakým se život zrcadlí v díle daného skladatele.
Při vyučování je využívána hromadná, skupinová, popřípadě individuální forma výuky, tyto formy lze navzájem kombinovat. Základní metodou práce jsou
společné analýzy hudebních skladeb, na základě dialogu dochází k formulování fenoménů a charakteristik stylů. Další používanou metodou je odborný výklad, či
vytváření referátů a jejich prezentace. V rámci hudebních činností získává žák vlastní praktické zkušenosti s hudebními skladbami. Rozezpíváním a pohybem
zdokonaluje své hlasové schopnosti, při hudební produkci pěstuje spolupráci s ostatními a školí se v improvizaci.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výuka v modulech hudebního vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
-

vědomě chápali hudbu jako neoddělitelnou součást svého života a svého estetického prožívání
v rámci realizace hudebních děl vyvinuli toleranci vůči svému projevu a projevům druhých a schopnost nalézt způsob sebezdokonalení
si uvědomovali hodnotu hudebních děl různých dějinných epoch a různých stylů a přistupovali k nim se zájmem a bez předsudků
směřovali k tomu, stát se poučenými posluchači hudebních děl
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Vzdělávací obsah předmětu
Modul 1
3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy
a
vazby,
průřezová témata

Učivo

Žák:
- je schopen poslouchat proud hudby vědomě
a chápe ji jako přirozenou součást života;
- určí strukturu skladby a na základě jejích
charakteristických rysů ji zařadí do
stylového období;
- na základě získaných vědomostí si utváří
úsudek o významu hudby pro vlastní život
i pro vývoj lidstva;
- hudebně se vyjádří (zpěvem, nástrojem) při
individuální i společné produkci, vědomě
zdokonaluje své hudební schopnosti;

Hudební historie a teorie
- přehled hudební historie (od středověku po současnost)
- fenomény hudebních období, jejichž stopy (vliv a přínos) lze vysledovat v
hudbě (hudebních druzích a formách) 20. a 21. století
- prohloubená analýza skladeb

Hudební činnosti
- zpívání a hraní některých analyzovaných skladeb z jednotlivých
období hudební historie a jejich
doprovázení na rytmické nebo individuální melodické nástroje
- cvičení ke zdokonalování hlasových schopností
- poslech a hodnocení zpěvního projevu
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Modul 2
4. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy
a
vazby,
průřezová témata

Učivo

Žák:
ODS 3
- je schopen poslouchat proud hudby vědomě
a chápe ji jako přirozenou součást života;
- určí strukturu skladby a na základě jejích
charakteristických rysů ji zařadí do
stylového období;
- na základě získaných vědomostí si utváří
úsudek o významu hudby pro vlastní život
i pro vývoj lidstva;

Hudební historie a teorie
- hudba 20. a 21. století
- populární hudební směry, hudební směry v klasické hudbě současnosti a 20.
století
- osobnost skladatele (významné hudební osobnosti 20. a 21. století), jak se
obrážejí životní události v díle daného skladatele či ve způsobu interpretace
skladeb u daného interpreta (zpěváka či hudebníka)
- prohloubená analýza skladeb

- hudebně se vyjádří (zpěvem, nástrojem) při
individuální i společné produkci, vědomě
zdokonaluje své hudební schopnosti;

Hudební činnosti
- zpívání a hraní skladeb z 20. a 21. století a jejich doprovázení na rytmické
nebo individuální
melodické nástroje
- vedení rozezpívání a vedení nácviku
skladeb
- hudební improvizace a interpretace skladeb
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PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ
 biologie v zaměření
 chemie v zaměření
 matematika v zaměření
 fyzika v zaměření
Cílem vzdělávací oblasti je poskytnout žákům ucelený pohled na zákonitosti přírodního světa s ohledem na porozumění člověku a jeho místě v přírodě.
Jednotlivé obory přírodovědy představují pedagogický nástroj ke školení kritického, produktivního a kreativního vědeckého myšlení a chápání jevů v
souvislostech. Vzdělávací oblast rozvíjí porozumění pro historický vývoj přírodních věd, včetně chápání dobové, společenské a kulturní podmíněnosti vědeckého
poznání. Důraz je kladen na posilování uvědomělého vztahu k životnímu prostředí a vědomí etického rozměru přírodovědného zkoumání, které vedou k
zodpovědnému postoji vůči přírodě a lidské společnosti. Výuka navazuje na poznatky, které žáci získali o přírodě a člověku ve všeobecném vzdělávání, jakož i v
nejrůznějších projektech a mimoškolních aktivitách.

151

BIOLOGIE V ZAMĚŘENÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka biologie v zaměření navazuje na poznatky, které žáci získali ve všeobecném vzdělávání. Prohlubuje a rozšiřuje dříve získané vědomosti. Ve vyšších
ročnících se předmět propojuje spolu s matematikou, chemií a fyzikou aby žáci získali komplexnější představy o přírodě a člověku. Je zde kladen velký důraz na
rozvoj kritického a produktivního vědeckého myšlení. Žáci prohlubují své znalosti v oblastech biologie a jsou vedeni k pozorování přírodních jevů, vytváření
hypotéz o daném jevu, hledání cesty k ověření a tvorbě vlastního kritického úsudku.
Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný projev a praktickou činnost. Součástí hodnocení jsou rovněž samostatně zpracované příspěvky v psané i mluvené
podobě.
Forma realizace
Předmět biologie v zaměření je realizován ve třetím a čtvrtém ročníku studia. Vyučování je realizováno ve třídě, v laboratoři a v multimediální učebně.
Časová dotace povinných okruhů:
3. ročník – 2,5 hodiny týdně
4. ročník – 2,5 hodiny týdně
Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách Biologie v zaměření jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy:
Klíčové kompetence
Klíčové kompetence jsou shodné jako v obsahovém okruhu přírodovědné vzdělání Biologické a ekologické vzdělávání (viz. výše).
Odborné kompetence
Přírodovědné zaměření
Učitel
 podporuje u žáků prohlubování získaných informací z předchozího studia
 vede žáky k osvojení si pravidel odborné diskuze a k rozvíjení samostatných vědeckých myšlenek
 vede žáky ke kritickému hodnocení přírodovědného problému, formulování hypotézy a hledání cesty k jejímu ověření
 rozvíjí u žáka empatii a citlivé vnímání živého i neživého okolo nás
 procvičuje se žáky četbu přiměřeně složitého odborného textu a schopnost vytvářet vědecké závěry
 učí žáky vést přesné záznamy a protokoly o prováděných pozorováních a pokusech, doplnit je nákresem a výsledky a závěry shrnout do strukturovaného
a srozumitelného textu včetně uvedení odkazů na použitou literaturu a další zdroje
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Vzdělávací obsah předmětu
3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS1, ODS2

Učivo

Žák/yně:
Mikroskopické praktikum:
ovládá práci s optickým mikroskopem
základy mikroskopie
Kriticky zhodnotí vlastnosti trvalého a nativního
preparátu
zhotoví jednoduchý nativní preparát, provede jeho
nákres a postup práce zachytí v laboratorním protokolu
na základě pozorování preparátu určí viditelné
organely a charakterizuje jejich funkci
zakreslí do sešitu prvoka
na základě pozorování rozliší rostlinnou a živočišnou
buňku
na příkladu demonstruje rozdíl mezi jednobuněčným
organismem a mnohobuněčným organismem
porovná prokaryontní a eukaryotní buňku
Žák/yně:
popíše životní cyklus vybraného bezobratlého
živočicha
popíše embryologický vývoj vybraného bezobratlého
živočicha
na obrázku dokáže porovnat vývoj bezobratlého
živočicha a vybraného savce
zná pojmy morula, blastula, zárodek, plod
popíše jednotlivé fáze embryonálního vývoje člověka
-

-

jednobuněčná eukaryota

Embryologie :
embryogenetický vývoj bezobratlých

-

srovnání lidské embryogeneze s ostatními savci

-

embryogeneze člověka

Žák/yně:
Genetika:
vysvětlí rozdíl mezi vegetativním a generativním
dědičnost
rozmnožováním z pohledu genetické informace, uvede
příklady
na příkladech uvede různé možnosti určení pohlaví
-

vysvětlí pojmy polygenní a mimojaderná dědičnost,
uvede příklady

-

zná úlohu DNA z pohledu dědičnosti
díky nákresům detailně popíše mechanismus replikace,
transkripce a translace

-

vysvětlí pojem genová manipulace a popíše základní
metody genového inženýrství
diskutuje o etických otázkách spojených s genovou
manipulací, specifikuje přínosy a rizika těchto
technologií

-

ODS1, ODS2. ODS3

ODS1, ODS2, ODS3, ŽIV3

-

polygenní a mimojaderná dědičnost

-

molekulární genetika

-

aplikovaná genetika
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-

na příkladu ilustruje konkrétní postup užívaný
v genovém inženýrství

-

rozebere možnosti vzniku mutací a uvede faktory
ovlivňující jejich vznik

Žák/yně:
diskutuje nad úlohou etologie jako vědy
na příkladech uvede obranné, rozmnožovací a
komfortní chování u zvířat
-

-

rozliší vrozené a získané chování, posoudí jeho výskyt
u člověka a zvířat
z historie dokáže najít příklad podmíněného chování u
člověka a zvířat
na příkladech srovná sociální a sexuální chování
člověka a zvířat

-

mutace
ODS1, ODS2, ODS3, ŽIV3

Etologie:
etologie jako věda

-

chování zvířat a člověka

-

etologie a etika

diskutuje o základních etických otázkách vyplývajících
z etologie
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4. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák/yně:
porovná chemické složení organismů z různých říší

Podstata života:
chemické složení organismů

-

vysvětlí stavbu a životní funkci virů jako
nebuněčných organismů

-

vysvětlí životní funkce prokaryot a hub

-

určí cestu metabolických produktů u rostlin a
živočichů
popíše detailně Crebsův cyklus

-

popíše podstatu a význam biosyntézy nukleových
kyselin a proteinů

Žák/yně:
z historického hlediska zná osobnosti, které
významně ovlivnily metody biologické klasifikace
vysvětlí hlavní zásady biologické klasifikace a základ
morfologických znaků a uvede příklady
-

uvede evoluční myšlenky z historie a chápe jejich
význam
vysvětlí rozdíl mezi umělým a přirozeným systémem
srovná evolucionistický kreacionistický pohled na
svět

Žák/yně:
podrobně se orientuje ve všech tématických
okruzích, které byly probírány a ústně i písemně
prokáže, že je podrobně zná

-

viry

-

huby

-

metabolismus

nukleové kyseliny a proteiny
Evoluce biologie:
klasifikace organismů

-

Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS1, ODS2, ODS3,
ŽIV1, ŽIV2

ODS1, ODS2, PRA5

evoluce

Celkové shrnutí:

Ve druhém ročníku se žáci zúčastňují ekologického týdne. Zde jsou odučeny výstupy z RVP Obecná ekologie a Člověk a biosféra. Náplň ekologického týdne je
uvedena samostatně ve společné části ŠVP.

155

CHEMIE V ZAMEŘENÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka chemie v zaměření navazuje na poznatky, které žáci získali ve všeobecném vzdělávání. Prohlubuje a rozšiřuje dříve získané vědomosti. Ve vyšších
ročnících se předmět propojuje spolu s matematikou, biologií a fyzikou aby žáci získali komplexnější představy o přírodě a člověku. Je zde kladen velký důraz na
rozvoj kritického a produktivního vědeckého myšlení. Žáci prohlubují své znalosti v oblastech chemie a jsou vedeni k pozorování přírodních jevů, vytváření
hypotéz o daném jevu, hledání cesty k ověření a tvorbě vlastního kritického úsudku.
Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný projev a praktickou činnost. Součástí hodnocení jsou rovněž samostatně zpracované příspěvky v psané i mluvené
podobě.
Forma realizace
Předmět chemie v zaměření je realizován ve třetím a čtvrtém ročníku studia. Vyučování je realizováno ve třídě, v laboratoři a v multimediální učebně.
Časová dotace povinných okruhů:
3. ročník – 1,5 hodiny týdně
4. ročník – 2,5 hodiny týdně
Volitelný modul chemie 2 je realizován ve 4. ročníku formou 1 hodiny týdně.
Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách chemie jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy:
Klíčové kompetence
Klíčové kompetence jsou shodné jako v obsahovém okruhu přírodovědné vzdělání Chemie (viz. výše)
Odborné kompetence
Přírodovědné zaměření
Učitel
 podporuje u žáků prohlubování získaných informací z předchozího studia
 vede žáky k osvojení si pravidel odborné diskuze a k rozvíjení samostatných vědeckých myšlenek
 vede žáky ke kritickému hodnocení přírodovědného problému, formulování hypotézy a hledání cesty k jejímu ověření
 rozvíjí u žáka empatii a citlivé vnímání živého i neživého okolo nás
 procvičuje se žáky četbu přiměřeně složitého odborného textu a schopnost vytvářet vědecké závěry
 učí žáky vést přesné záznamy a protokoly o prováděných pozorováních a pokusech, doplnit je nákresem a výsledky a závěry shrnout do strukturovaného
a srozumitelného textu včetně uvedení odkazů na použitou literaturu a další zdroje
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Vzdělávací obsah předmětu
3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/yně:
chápe historické souvislosti ve vztahu k vývoji
představ o atomu
zná vědeckou práci Rutherforda, Bora a jejich
představy o atomu
-

-

Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS2

Učivo
Základní pojmy v chemii
historický vývoj

charakterizuje kvantová čísla s jejich souvislost
s atomovými orbitaly
vysvětlí pojem vlnová funkce
dokáže sestavit elektronovou konfiguraci zadaného
chemického prvku
podrobně vysvětlí stavbu periodické soustavy prvků a
objasní práci D. I. Mendělejevia
orientuje se v pojmech ionizační energie a elektronová
afinita

-

základní pojmy a veličiny

definuje rozdíl mezi chemickými a fyzikálními
vlastnostmi látek
porovná vlastnosti plynů, kapalin a pevných látek

-

třídění a složení látek

-

stechiometrické výpočty

v praxi uplatní základní pravidla pro provádění
stechiometrických výpočtů

Žák/yně:
Rozšířená anorganická chemie
sestaví obtížnější vzorce a názvy anorganických solí,
rozšířené anorganické názvosloví
kyselin, zásad či komplexních sloučenin
-

-

seznámí se se strukturou složitějších molekul
dokáže s pomocí modelů sestavit základní krystalové
struktury molekul krystalických látek
na modelu vysvětlí a ukáže tvorbu kovalentních vazeb,
iontových vazeb, kovových vazeb a slabých
mezimolekulových interakcí
na příkladu vysvětlí vlastnosti molekul v závislosti na
jejich struktuře a vazbách v molekule
objasní zákonitosti v anorganických reakcích
na příkladu vybraných anorganických výrob vysvětlí
základní principy chemické technologie

Žák/yně:
vysvětlí oxidačně-redukční vlastnosti látek z pohledu
elektrochemie

-

struktura a vlastnosti anorganických sloučenin

-

základy chemické technologie

Základy fyzikální chemie
elektrochemie

ODS2

ODS2
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-

vysvětlí pojem standardní elektrodový potenciál
schematicky načrtne a vysvětlí podstatu elektrolýzy
vybrané anorganické látky
objasní princip fungování elektrochemických článků
vysvětlí podstatu chromatografie, uvede příklady jejího
využití
-

chromatografie

4. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/yně:
sestaví vzorec složitějších organických molekul
-

-

-

vysvětlí pojmy vaznost, polarita vazeb, konformace,
orientuje se v pojmech elektrofil, nukleofil, radikál,
substituce, adice, eliminace, přesmyk
doplní produkty jednoduchých organických reakcí
z pohledu uspořádání stavby uhlovodíku dokáže
vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými příklady uhlovodíků
vyzdvihne význam struktury organických látek pro
jejich reaktivitu, uvede příklady vztahu struktury a
vlastností

-

Rozšířená organická chemie
rozšířené organické názvosloví

-

struktura organických látek a jejich reakce

srovná principy při výrobě anorganických a
organických látek
vysvětlí postupy při zpracování nerostných zdrojů
organických látek

-

výroba organických látek

srovná přírodní a syntetické polymerní látky
uvede příklad výroby polymeru a rozdělí polymery
podle základních stavebních jednotek

-

chemie polymerů

Žák/yně:
objasní vztah živočichů a rostlin se základními
biochemickými reakcemi v těchto organismech
-

Učivo

vysvětlí základní principy metabolismu sacharidů,
lipidů a proteinů, uvede konkrétní příklady enzymové
katalýzy podílející se na tomto metabolismu

Přesahy a vazby, průřezová
témata
ODS2, ŽIV3

Biochemie
podstata biochemie

-

metabolismus

-

anabolismus a kataolismus

uvede příklad anabolických a katabolických dějů a
objasní jejich funkci

Žák/yně:
vysvětlí rozdíly v chemickém složení organismů

Chemie v přírodě
vzájemný vliv živočichů
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ODS2, ŽIV1, ŽIV2, ŽIV3

-

různých říší
srovná stavbu, životní funkce a metabolismus virů,
prokaryot, rostlin, živočichů a hub
diskutuje vliv chemické výroby na biosféru a živí
orgamismy

Žák/yně:
Chemické výpočty
na chemických příkladech uplatní základní pravidla pro
stechiometrické výpočty
provádění stechiometrických výpočtů
orientuje se v pojmech atomová a molekulová relativní
hmotnost, látkové množství, hmotnostní zlomek a
molální koncentrace
-

-

-

-

sestrojí chemickou rovnici a na základě předchozích
znalostí zjistí zákonitosti z rovnice vyplývající
dokáže vypočítat zadané chemické příklady s využitím
chemických rovnic

-

výpočty z chemických rovnic

orientuje se v pojmech reakční teplo, stavová veličina,
enthalpie, standardní slučovací a spalné teplo
zná termodynamické zákony
dokáže na příkladu vypočítat spalné či slučovací teplo
reakce

-

termochemie

vysvětlí rozdělení reakcí na izolované a simultánní
vysvětlí pojem reakční rychlost a dokáže spočítat
příklad na toto téma
vysvětlí teorii aktivovaného komplexu
seznámí se s ovlivňováním reakční rychlosti za pomoc
katalyzátoru

-

reakční kinetika

objasní princip chemické rovnováhy a možnosti jejího
ovlivnění
vysvětlí pojem rovnovážná konstanta
seznámí se s chemickými rovnováhami
v heterogenních soustavách a schématicky představí
této systém rovnovážného stavu

-

chemické rovnováhy
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ODS2, PRA5

MATEMATIKA V ZAMĚŘENÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučování předmětu Matematika v zaměření oslovuje žáky, kteří si chtějí hlouběji osvojit matematické myšlení a získat určitou suverenitu při řešení
matematických problémů. Obsahově navazuje na výuku matematiky v prvním a druhém ročníku studia.Výuka matematiky na jedné straně rozvíjí tvořivé myšlení
a na straně druhé vede k osvojení si vysokého stupně exaktnosti, jak při formulování matematických vět a důkazů, tak i při řešení komplexnějších úloh.
V matematice pro specializaci se jednak zopakují a prohloubí témata z prvních dvou let studia, jednak se objeví nová témata spojená s abstraktnějšími
matematickými objekty – matice, komplexní čísla, diferenciální a integrální počet. Kromě toho se začínáme více věnovat exaktním matematickým důkazům,
osvojujeme si různé typy důkazové argumentace – důkaz matematickou indukcí, sporem, nepřímý důkaz.
Ve třetím ročníku mají žáci v přírodovědném zaměření daleko vědomější vztah k matematice, protože se pro tento předmět, spolu s dalšími
přírodovědnými předměty, rozhodli. Žáci jsou vědomější, schopnější sledovat abstraktnější úvahy. Nepřebírají již většinu informací beze zbytku, kladou více
kritických otázek.
Čtvrtý ročník je plně v duchu příprav žáků na jejich další životní dráhu. Proto se matematika hodně soustřeďuje na shrnutí doposud získaných vědomostí
a dovedností a osvojení si vědecké terminologie. Výuka matematiky je v tomto ročníku úzce spjata s výukou fyziky, kde je kladen velký důraz právě na
matematickou fyziku. Kromě toho jsou žáci systematicky připravováni na profilovou část maturitní zkoušky. Měli by umět nejen správně vypočítat příklady z
tématických okruhů, ale i umět srozumitelně představit daný tématických okruh, zavést hlavní pojmy, popsat vztahy mezi nimi, přesně a výstižně formulovat
nejdůležitější matematické zákonitosti, charakterizovat probrané výpočetní metody.
Ve specializačních blocích bude hodnocena účast na společných diskusích, zodpovídání otázek kladených vyučujícím, případně přednesení referátu.
Průběžně budou psány písemné testy. Ve čtvrtém ročníku, kdy k výše zmíněnému přistupuje příprava maturitních témat, se též hodnotí schopnost
samostatného, suverénního výkladu příslušného tématického okruhu.
Forma realizace
Předmět matematika v zaměření je realizován ve třetím a čtvrtém ročníku studia. Vyučování je realizováno ve třídě, multimediální učebně a také v přírodě
v případě volitelného modulu 5 - Zlatý řez a jeho výskyt v přírodě, architektuře a výtvarném umění.
Časová dotace povinných okruhů:
3. ročník – 2 hodiny týdně
4. ročník – 1 hodiny týdně
Volitelný modul matematika 5 je realizován ve 3. ročníku formou 0,5 hodiny týdně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Matematika v zaměření rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 seznamuje žáky s historií matematiky a s významnými matematiky, upozorňuje na zajímavé matematické problémy.
 zadává přípravu na určité hodiny formou samostudia a následné diskuze.
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vede žáky k samostatnosti při vypracovávání referátů a domácích úkolů a k používání různých zdrojů informací.
na hodinách pracuje s ukázkami odborného textu a zjišťuje, jak mu žáci rozumí.
zařazuje do vyučování práci s chybou, vede žáky k odhalování záměrných chyb při řešení některých úloh.

Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy vysvětlili, jak pochopili zadaný úkol a jak navrhují postupovat při jeho řešení.
 vede žáky k používání názorných náčrtků, grafů a schémat jako pomůcky pro řešení úloh.
 navozuje problémové situace, které žák analyzuje a navrhuje různé způsoby řešení.
 vede žáka k posouzení různých způsobů řešení a nalezení nejefektivnějšího.
 pomocí diskuzí a experimentů vytváří pro žáky dostatečný prostor ke zjišťování a ověřování pravdivosti hypotéz a teorií.
Kompetence komunikativní
Učitel
 vede žáka k přesnému vyjadřování a používání vhodných pojmů.
 vyžaduje řešení úloh s vysvětlením použitého postupu.
 vyžaduje, aby žáci při vypracovávání a prezentaci referátů a seminárních prací využívali moderní komunikační technologie.
Kompetence sociální a personální
Učitel
 zadává žákům úkoly v rámci skupin, které vyžadují dělbu práce i vzájemnou spolupráci a vede je k odpovědnosti za plnění svých úkolů.
 podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky.
 vede je ke kritickému myšlení a schopnosti pochybovat.
 vhodným přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti.
Kompetence občanská a kulturní povědomí
Učitel
 kapitolami z historie matematiky a ukázkou různých početních systémů a forem vede žáky k názorové toleranci a toleranci ke kulturním a filozofickým
odlišnostem.
 různými příklady ilustruje možnost zneužití vědy a techniky.
 ukazuje na příkladech, že jiný neznamená vždy horší.
Kompetence pracovní
Učitel
 dbá, aby si žáci plnili své úkoly.
 vede žáky ke zvážení svých schopností a dovedností při výběru dalšího studia nebo svého zaměstnání.
 seznamuje žáky s aplikacemi matematiky v praxi.
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Odborné kompetence
Přírodovědné zaměření
Učitel vede studenty, aby si:
 osvojili a chápali ve vztazích a souvislostech klíčové přírodovědné pojmy na úrovni potřebné k úspěšnému terciárnímu studiu přírodovědných předmětů a
jejich praktických aplikací, včetně učitelství příslušných předmětů;
 získali přehled o klíčových otázkách a problémech, které řeší přírodověda současnosti a chápali je v jejich širších kulturních a společenských
souvislostech;
 analyzovali a hodnotili přírodovědné problémy, formulovali hypotézy a hledali praktickou cestu k jejich ověření;
 osvojili základní přírodovědné empirické postupy a kulturu kritického vědeckého myšlení;
 postupovali v praktických činnostech s ohledem na zásady bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví při práci;
 vnímali etické souvislosti přírodovědného výzkumu a jeho praktických aplikací, postupovali v praktických činnostech šetrně k živé i neživé přírodě s
ohledem na zásady trvalé udržitelnosti vývoje a zodpovědnosti člověka vůči společnosti a přírodnímu světu;
 osvojili schopnost číst a porozumět obsahu přiměřeně náročného odborného textu, pracovali s více informačními zdroji, ověřovali nalezené informace a
kriticky je posoudili;
 osvojili praktické dovednosti a kulturu vedení věcného odborného dialogu i polemické rozpravy na přírodovědné téma;
 vedli přesné záznamy a protokoly o prováděných pozorováních a pokusech, doplnili je věrným nákresem a výsledky a závěry shrnuli do strukturovaného
a srozumitelného textu včetně uvedení odkazů na použitou literaturu a další zdroje;
 osvojili schopnost organizovat a řídit vlastní učení, plánovat, organizovat a řídit svou pracovní činnost
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Vzdělávací obsah předmětu
3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
– umí sestavit a vyřešit rovnici definující zlatý řez;
– umí danou úsečku rozdělit v poměru zlatého řezu;
– zná vztahy mezi Fibonacciho čísly a umí vypočítat n-tý člen
Fibonacciho posloupnosti;
– umí aproximovat zlatý řez podílem členů Fibonacciho
posloupnosti;
– umí nacházet zlatý řez v přírodě, architektuře a výtvarném
umění.
Žák:
– na základězobecnění pojmu čísla používá komplexní číslo
ve výpočtech.
Žák:
– uvědomuje si, co je a není důkaz;
– rozlišuje váhu argumentů;
Žák:
– používá matice v řešení soustavy lineárních rovnic
(Gaussova eliminační metoda);
– rozeznává podmínky existence jejich řešení;
– provádí násobení a sčítání matic;

Učivo
Zlatý řez a jeho výskyt v přírodě, architektuře a výtvarném umění
– definice zlatého řezu
– Fibonacciho posloupnost a její zákonitosti
– zlatý řez a pravidelný pětiúhelník a desetiúhelník
– geometrická konstrukce zlatého řezu
– Fibonacciho čísla a zlatý řez v přírodě, architektuře a výtvarném umění

Přesahy a vazby, průřezová
témata
D, BI, VV, HV, DU

Komplexní čísla
Důkazy, matematická indukce

Matice

4. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
– používá infinitezimální počet na příkladech technických
výpočtů (průběh funkcí, výpočet ploch a objemů);

Učivo
Diferenciální a integrální počet
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Přesahy a vazby, průřezová
témata
F

FYZIKA V ZAMĚŘENÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučování předmětu Fyzika v zaměření oslovuje ty žáky, kteří chtějí hlouběji proniknout do podstaty přírodních zákonů a technické civilizace. Obsahově
navazuje na společnou výuku fyziky a daná témata dále prohlubuje. Kromě toho se objevují nová témata – akustika, astronomie, vývoj fyzikálního obrazu světa.
U dílčích fyzikálních témat je usilováno o fenomenologický postup od pokusu k fyzikálnímu pojmu. Zvláštní postavení fyziky a chemie mezi ostatními
předměty spočívá v tom, že může být vycházeno z pokusů skutečně vykonaných v učebně před žáky. Žáka je možné nechat odkázaného na vlastní pozorování a
kreativní schopnost myšlení, díky kterým dojde k poznání fyzikální zákonitosti, aniž by mu musela být dopředu sdělena nebo popsána. Tím jsou kladeny
obzvláštní nároky na schopnost pozorování, schopnost vlastního úsudku a také na schopnost oddělit pozorovanou skutečnost od myšlené souvislosti. Takové
schopnosti může žák uplatnit nejen v ostatních přírodovědných, ale i společenskovědních předmětech.
Kromě fenomenologického přístupu je zvýšená pozornost věnována i výpočetním aspektům fyziky, osvojení si modelových představ a chápání kontextu,
v jakém byly tyto modelové představy vytvořeny. Žáci by měli chápat meze platnosti fyzikálních modelů, neměli by modely zaměňovat s vlastní fyzikální realitou.
Ve třetím a čtvrtém ročníku je již možné počítat s plně vyvinutou schopností úsudku. Je možné s žáky mluvit o tom, že existuje více náhledů na stejnou
skutečnost. Zajímá je styl myšlení a světonázor, které mají svůj smysl v mnohosti a rozlišnosti. Fyzika mikrosvěta, geocentrický a heliocentrický pohled na
astronomii, vývoj fyzikálního obrazu světa – to všechno jsou témata, na kterých je možné si procvičovat různé styly myšlení, dívat se na skutečnost různými úhly
pohledu. Osvojení fyzikálních výpočtů by mělo žáky nejen připravit ke přijímacím zkouškám, ale vyvolat v nich i určitý pocit suverenity vůči dnešní výpočetnětechnické civilizaci.
Ve specializačních blocích bude hodnocena účast na společných diskusích, zodpovídání otázek kladených vyučujícím, případně přednesení referátu.
Průběžně budou psány písemné testy, které by žáky měly připravit na typ testů, který se vyskytuje na příjimacích zkouškách na vysoké školy.
Forma realizace
Předmět fyzika v zaměření je realizován ve třetím a čtvrtém ročníku studia. Vyučování je realizováno ve třídě, multimediální učebně a v případě bloku
elektromagnetismu a astronomie také venku v přírodě.
Časová dotace volitelného modulu:
3. ročník – 1,5 hodiny týdně
4. ročník – 1 hodiny týdně
Vybrané volitelné moduly matematiky: modul 1, 2, 3, 4, 7.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Fyzika v zaměření rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 do výuky zařazuje taková témata, která přibližují fyziku, ukazují její význam další rozvoj.
 seznamuje žáky s některými významnými vědci, kteří se zasloužili o vývoj fyziky.
 předkládá žákům různé obtížné úlohy, jejíž řešení vyžaduje určitou výši vědomostí, dovedností a samostatného myšlení.
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
 diskutuje se žáky při řešení fyzikálních otázek a při vypracování laboratorní práce.
 vybírá takové úlohy, které rozvíjejí využívání matematiky a jiných předmětů.
 v diskuzi řeší fyzikální úlohy z praktického života.
Kompetence komunikativní
Učitel
 zapojuje žáky do výkladu a jeho část prezentují spolužákům.
 vyžaduje vypracování laboratorních prací, referátů a řešení úloh v takové úpravě, aby je bylo možné použít pro prezentaci.
 zařazuje do výuky řízenou diskuzi.
Kompetence sociální a personální
Učitel
 zadává žákům úlohy, které vyžadují týmovou práci, žáci si rozdělují mezi sebe dílčí úlohy tak, aby uplatnili své individuální schopnosti a dovednosti.
Kompetence občanská a kulturní povědomí
Učitel
 seznamuje žáky s nebezpečím při práci ve výškách a při vysokých a nízkých teplotách.
 seznamuje žáky s pravidly bezpečnosti práce s elektrickým zařízením a poskytnutí první pomoci při zásahu elektrickým proudem.
 seznamuje žáky s rizikem spojeným s prací s různými druhy záření a ohraně před nimi.
 vede žáky k tomu, aby posuzovali vědecké objevy i z hlediska jejich dalšího využití pro dobro společnosti, žáci dokáží posoudit, kdy byly vynálezy
zneužity.
Odborné kompetence
Přírodovědné zaměření
Učitel vede studenty, aby si:
 osvojili a chápali ve vztazích a souvislostech klíčové přírodovědné pojmy na úrovni potřebné k úspěšnému terciárnímu studiu přírodovědných předmětů a
jejich praktických aplikací, včetně učitelství příslušných předmětů;
 získali přehled o klíčových otázkách a problémech, které řeší přírodověda současnosti a chápali je v jejich širších kulturních a společenských
souvislostech;
 analyzovali a hodnotili přírodovědné problémy, formulovali hypotézy a hledali praktickou cestu k jejich ověření;
 osvojili základní přírodovědné empirické postupy a kulturu kritického vědeckého myšlení;
 postupovali v praktických činnostech s ohledem na zásady bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví při práci;
 vnímali etické souvislosti přírodovědného výzkumu a jeho praktických aplikací, postupovali v praktických činnostech šetrně k živé i neživé přírodě s
ohledem na zásady trvalé udržitelnosti vývoje a zodpovědnosti člověka vůči společnosti a přírodnímu světu;
 osvojili schopnost číst a porozumět obsahu přiměřeně náročného odborného textu, pracovali s více informačními zdroji, ověřovali nalezené informace a
kriticky je posoudili;
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osvojili praktické dovednosti a kulturu vedení věcného odborného dialogu i polemické rozpravy na přírodovědné téma;
vedli přesné záznamy a protokoly o prováděných pozorováních a pokusech, doplnili je věrným nákresem a výsledky a závěry shrnuli do strukturovaného
a srozumitelného textu včetně uvedení odkazů na použitou literaturu a další zdroje;
osvojili schopnost organizovat a řídit vlastní učení, plánovat, organizovat a řídit svou pracovní činnost

Vzdělávací obsah předmětu
3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:
Akustika
– charakterizuje základní vlastnosti zvukového vlnění
a popíše jeho šíření ve vzduchu;
– vlastnosti zvukového vlnění a šíření zvuku v látkovém prostředí
– chápe souvislosti mezi amplitudou a frekvencí kmitání
– kmitání struny, intenzita a frekvence
struny a hlasitostí a výškou tónu;
– hlasitost, výška a barva tónu
– chápe podstatu ultrazvuku a jeho technické využití;
– ultrazvuk
– dovede popsat a vysvětlit na příkladech jev zvukové
– rezonance
rezonance.
Žák:
Optika
 chápe závislost indexu lomu na vlnové délce světla;
 chápe pojem doplňkové barvy a vztah Goethova kruhu – rozklad světla hranolem a Newtonovo spektrum
– doplňkové barvy a Goethův kruh
k Newtonově spektru;
– optické jevy v atmosféře
 umí vysvětlit hlavní optické jevy v atmosféře;
 popíše využití rentgenového, ultrafialového a infračerveného – spektrum elektromagnetického záření, spektrální analýza
– interference světla a jiné vlnové jevy
záření v lékařství a technické praxi;
 chápe podstatu spektrální analýzy a její využití;
 umí vysvětlit optické jevy na základě vlnové hypotézy.
Žák:
– umí vysvětlit vznik blesku, odhadnout vzdálenost bouřky Elektromagnetismus v přírodě
a rozpoznat nebezpečná místa, vysvětlit princip hromosvodu; – elektrostatická elektřina v atmosféře a výboj blesku
– umí nakreslit magnetické siločáry země, vysvětlit pojmy – magnetické pole země, magnetická deklinace a inklinace
magnetické deklinace a inklinace, intensity magnetického – časové změny magnetického pole země
pole;
– sluneční skvrny a vliv sluneční aktivity na magnetické pole země
– chápe časovou dynamiku magnetického pole země – vliv magnetického pole zeměna živé organismy
a souvislost se sluneční aktivitou;
– chápe význam magnetického pole země a jeho změn
pro orientaci živočichů a synchronizaci jejich životních rytmů.

Přesahy a vazby, průřezová
témata
M, D, BI

M, D, BI

M, D, Z, BI

4. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
 umí určit výšku a azimut daného objektu a najít ho
na mapě noční oblohy;
 umí vysvětlit zdánlivý denní a roční pohyb slunce a jeho
souvislost s kalendářem;
 chápe synodickou a siderickou měsíční periodu, umí

Přesahy a vazby, průřezová
témata
M, D, Z

Učivo
Astronomie
 pohyby nebeských objektů pozorovatelné na obloze
 nebeské póly a rovník, ekliptika
 měsíční uzly a sluneční a měsíční zatmění
 přílivy a odlivy
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vysvětlit vznik přílivů a odlivů;
 zná oběžné doby planet a umí vysvětlit jejich pohyb vůči
Zemi i Slunci;
 chápe a umí aplikovat Keplerovy zákony.
Žák:
 umí porovnat ptolemaiovský a kopernikovský obraz světa;
 umí vysvětlit, které argumenty přivedli k přijetí
kopernikovského obrazu světa;
 chápe slabiny aristotelovské mechaniky a její překonání
Galileem;
 chápe, jak a na základě čeho byly postupně utvářeny
názory o podstatě elektřiny a magnetismu;
 chápe princip relativity v jeho různých interpretacích;
 chápe filosofický význam principu neurčitosti a zná meze
determinismu.

 pohyby planet v geocentrickém a heliocentrickém pohledu
 Keplerovy zákony pohybu planet

M, D
Vývoj fyzikálního obrazu světa
 fyzikální obraz světa v antice
 ptolemaiovský a kopernikovský obraz světa
 aristotelovská a galileovská mechanika
 vývoj názorů na elektřinu a magnetismus
 princip relativity a jeho vývoj od Galilea k Einsteinovy
 klasicky deterministický a kvantově-mechanický obraz světa
 vědecké revoluce a změna paradigmat
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FOTOGRAFIE
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu fotografie se žáci věnují tomuto médiu jak z hlediska vnímání, vyhodnocování a jeho uplatnění v každodenní informační a komunikační praxi, tak jako
tvůrčímu fenoménu. Žáci se učí nejen orientovat v současném i historickém vývoji této formy vizuální komunikace, ale i být aktivním činiteli v tomto procesu a
věnují se různým formám fotografické dokumentace.V neposlední řadě se žáci zaměřují také na tvůrčí umělecké možnosti tohoto média. Praktickým cílem
předmětu je zvládnutí základů analogové i digitální formy fotografické techniky a jejím prostřednictvím rozvíjet vidění a estetické cítění žáků. Vzhledem k tomu,
že fotografie úzce souvisí s některými dalšími předměty jako je výtvarná výchova, dějiny umění, chemie, fyzika nebo informatika, předmět je vyučován v
návaznosti na tyto obory. Výuka je realizována v blocích tak, aby bylo možné teoretické poznatky průběžně doplňovat praktickými cvičeními a intenzivní prací na
jednotlivých zadaných projektech. Žáci jsou hodnoceny na základě znalosti teorie a za výsledky jednotlivých projektových prací.
Forma realizace
Fotografie je předmět povinný, vyučuje se v 1. – 4. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. Vyučování je v blocích, z nichž každé pololetí proběhne jeden, který
je věnován některému z témat daného ročníku.
Předmět Fotografie vznikl z částí fyzikálního a chemického obsahu vzdělávání. Tyto předměty však nenahrazuje, ale prohlubuje o praktické a názorné činnosti.
Ve 3. a 4. ročníku využívá předmět Fotografie softwaru a hardwaru informačních a komunikačních technologiích.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Fotografie rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky k pozitivnímu vztahu k učení a vzdělávání
 vede žáky, aby sledovali a hodnotili pokrok při dosahování cílů svého učení a přijímali hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí
Kompetence k řešení problémů
Učitel
vede žáky, aby uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,empirické) a myšlenkové operace
 motivuje žáky, aby volili prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit a aby využívali
zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
 podporuje spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Kompetence sociální a personální
Učitel
 podporuje žáky, aby rozvíjeli své obecně tvořivé síly prostřednictvím umění a chápat, že umění je hlavním zdrojem tvořivosti, která se pak uplatňuje v
mnoha profesních oblastech;
 motivuje žáky, aby usilovali o tvořivou kultivaci svých estetických schopností a skrze umělecké sebevyjádření se podíleli na kulturním životě
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Kompetence občanská a kulturní povědomí
Učitel
 vede žáky, aby uznávali tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;
 motivuje žáky k podpoře hodnot místní, národní, evropské i světové kultury a vytvořili si k nim pozitivní vztah
Kompetence pracovní a podnikatelským aktivitám
Učitel
 podporuje odpovědný postoj k profesní budoucnosti žáků, a tedy i k jejich vzdělávání;
 upozorňuje na význam celoživotního učení a připravenosti se přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Učitel
 vede žáka, aby se naučil pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
 učí žáka používat nové aplikace
Odborné kompetence
Humanitní zaměření
Učitel
 směruje žáky, aby uměli zhodnotit vlastní práci, dokázali vyhledat radu, informaci a podporu tam, kde jetoho třeba a následně dokázali zhodnotit práci
ostatních;
 motivuje žáky, aby uplatňovali to, co získají v procesu učení, životními zkušenostmi a svou aktivitou při vyhledávání možností učit se a aby aplikovali
výsledky
 vede žáky, aby chápali důležitost tvořivého vyjádření idejí, zkušeností a emocí prostřednictvím různých médií, a dokázali se jejich prostřednictvím
vyjádřit;
 motivuje žáky k rozumění důležitosti estetických faktorů v každodenním životě
 motivuje žáky, aby si osvojili schopnost organizovat a řídit svou pracovní činnost
 vede žáky, aby postupovali v praktických činnostech s ohledem na zásady bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví při práci
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

- Fotografický obraz jako věrný odraz skutečnosti, jeho místo a význam v
- rozeznává jedinečnost výtvarného zachycení skutečnosti v
ODS 5
moderním světě
porovnání s ostatními způsoby ztvárnění reality
- Ůloha fotografie jako komunikace, dokumentace a umělecké medium
- je schopen rozpoznat a odůvodnit rozdílnost přístupů umělců - Teorie a stručná historie vývoje
různých dob k interpretaci skutečnosti v tvorbě
- řeší úlohy týkající se odrazu a lomu světla
- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami
- rozumí principům základních typů optických přístrojů

Fyzika – optika

- Optická podstata fotografického záznamu

Chemie – obecná chemie

- Analogová fotografie, základní principy, práce s technikou
- Praktická cvičení – práce s kamerou
- Základní principy následného zpracování analogového záznamu (pozitiv,

- dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek negativ)
- vyjádří složení roztoku a připraví roztok požadovaného složení - Praktická cvičení - práce v temné komoře
- vysvětlí podstatu chemických reakcí
- provádí jednoduché chemické výpočty, které lze použít v
odborné praxi

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Učivo
Žák:
- Digitální fotografie ve srovnání s analogovou fotografií
- uvědomuje si důležitost použitých výtvarných prostředků pro
celkové vyznění díla

Přesahy a vazby, průřezová témata

- je schopen následně použít těchto poznatlů při vlastní tvůrčí - Tvůrčí praktická cvičení:
práci i interpretaci díla
- dokument,
- prohlubuje si komunikativní dovednosti
- portrét
- rozšiřuje si poznatky o lidské psychice
- krajina,
- dokáže ztvárnit a interpretovat své pocitya myšlenky - zátiší
rozdílnými technikami a v rozličných materiálech
- spolurozhoduje o nejvhodnějšímvýběru i obsahu výtvarné
techniky pro ztvárnění osobně závažného tématu
- Praktická cvičení – práce s digitální kamerou
- účině užívá svých poznatků o přírodních materiálech a
zdrojích

VVz

- používá základní a aplikační programové vybavení
pracuje s dalšími aplikacemi v příslušné profesní oblasti

- Photoshop a základní úpravy fotografického obrazu
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(INF) Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích

3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
Užitá fotografie
-uvědomuje si důležitost použitých výtvarných prostředků pro - Základní zásady dokumentace produktů
celkové vyznění díla
- je schopen následně použít těchto poznatků při vlastní tvůrčí -Dokumentace uměleckých objektů
práci i interpretaci díla
-Obraz a reklama
- rozšiřuje si poznatky vlivu barvy a kompozice na lidskou -Práce ve studiu, zásady a možnosti osvětlení
psychiku
-Praktická cvičení a projekty
-Práce ve fotoshopu
- řeší úlohy na odraz a lom světla

ODS 5
PRA 4-int
PRA 7-int
Výtvarné vzdělávání
Fyzika – světlo a jeho šíření

- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami pracuje s dalšími
aplikacemi v příslušné profesní oblasti

Vzdělávání
v
informačních
a
komunikačních technologiích (INF)

4. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata
VVz

-uplatňuje výrazové možnosti verbálního i neverbálního projevu - Fotografie ve spojení s grafickým designem
pracuje s dalšími aplikacemi v příslušné profesní oblastiu
- Filmový záznam
- Praktická cvičení filmového záznamu
- Počítačová úprava filmového záznamu

ODS 5
PRA7
PRA4
Vzdělávání
v
informačních
a
komunikačních technologiích (INF)
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PRÁCE SE DŘEVEM
Charakteristika předmětu
Práce se dřevem je důležitým prvkem celostního vzdělávacího programu školy. Manuálními činnostmi člověk rozvíjí svou vůli vědomými pracovními postupy
dosahovat určeného cíle. Vzdělávací program této oblasti je určen všem žákům i žákyním.
Předmět práce se dřevem vede žáky k prohlubování dovedností v různých oblastech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace
žáků, v návaznosti na druhý stupeň základní školy. Vůdčí motto zní: „Každá hodina musí být školou pro praktický život“. Na jedné straně usiluje předmět o
získání zručnosti proto, abychom dosáhli úspěchů řemeslných, na druhé straně však také proto, že manuální zručnost ve velké míře posiluje pohyblivost našeho
myšlení. Předmět je úzce propojen s uměleckou výchovou a probuzené tvůrčí schopnosti se v pracovních činnostech mnohostranně uplatňují. Vytváření
smysluplných a estetických výrobků a prací posiluje vůli, cit a myšlení, rozvíjí představivost, smysl pro celek i detail, má rozhodující vliv na pracovní inteligenci.
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní řemeslné dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti
samostatně i v týmu. Ve všech tématických okruzích jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Koncepce předmětu vychází z konkrétních životních situací v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich
rozmanitých podobách a širších souvislostech. Praktická činnost je ve zvýšené míře zastoupena i ve výuce jiných předmětů a umožňuje žákům získat nejen
zručnost, ale díky vlastnímu úsilí i představu o ceně lidské práce a úctu k výrobkům pracovní činnosti. Žáci se seznamují s pracovními činnostmi tak, jak vznikaly
v průběhu vývoje společnosti, získávají úctu k úsilí a umu předcházejících generací. Mají pocit sounáležitosti s předcházejícími i budoucími generacemi a učí se
porozumět procesům probíhajícím ve světě, v přírodě a společnosti. Jsou vedení k šetrnému hospodaření s obnovitelnými zdroji a vstřícnému chování v oblasti
environmentální problematiky. Stejně jako v ostatních předmětech jsou i v tomto předmětu dané pracovní činnosti cíleným pedagogickým záměrem, který
důsledně sleduje zdravý vývoj žáka a napomáhá jeho dalšímu osobnímu rozvoji.
Pojetí předmětu
Předmět žákům umožňuje precizní přesnou práci a zprostředkovává zážitek definitivnosti a konečnosti. Žáci se seznamují s různými nástroji a druhy dřev. Učí se
dřevo opracovávat, využívat jeho zákonitosti a vůlí překonávat jeho zvláštní specifika. Zásadně pracují s rostlým dřevem především ručně – řežou, sekají, hoblují,
vrtají, dlabou, vyřezávají, brousí a povrchově upravují na konečný vzhled. Vyrábějí truhlářské výrobky různých konstrukcí (např. notové stojany, stoličky, poličky,
krmítka, ptačí budky, zahradní konstrukce apod.), na kterých zažívají procesy správné pracovní technologie a seberealizace.
Forma realizace
Ve školním roce se předmět realizuje buďto projektově nebo je integrován do běžného vyučování v rámci hlavních vyučovacích epoch nebo v hodinách
vedlejšího vyučování. Realizuje se v průběhu 1.- 2. ročníku.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím vzdělávacího předmětu práce se dřevem rozvíjejí žáci tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
 své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje
 kriticky hodnotí při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů a chyb čerpá poučení pro
další práci
 samostatně a efektivně zachází s pracovním materiálem

172



využívá osvojení poznatků a dovedností z jiných předmětů (např.matematiky, výtvarná výchova, dějiny umění, ostatních oborů řemeslné výchovy atd.)

Kompetence k řešení problémů
 rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
 je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
Kompetence komunikativní
 používá s porozuměním odborný jazyk, symbolická a geografická vyjádření informací různého typu
 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem
Kompetence sociální a personální
 posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe
 přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje
 projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví k zdraví druhých
Kompetence občanská a kulturní povědomí
 zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě
 respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědnostmi
Kompetence pracovní a podnikatelským aktivitám
 rozvíjí svůj osobní potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě
 usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koordinuje další činnosti s ohledem na stanovený cíl
 dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu
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Vzdělávací obsah předmětu
1.ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby,
průřezová témat

Učivo

Žák
DU, VV, TV, M
– zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
– využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému

– výběr vhodného materiálu a prostředků pro výrobu výrobku
– návrh a skica pro rozvržení a vypracování technologického postupu
práce zadaného úkolu

– využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí, volbě
profesní orientace

– rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost vůči
druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů,
odmítání nehumánních postojů
– modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
– zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce

– volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
– chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
– při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná
jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně
obrazných vyjádření
– nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých
projektů
– rozliší správný a nesprávný úsudek

– profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností, závěrečná reflexe

– vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní
faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu umělecké
tvorby i v životě
– uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.

– umělecký proces a jeho vývoj
– vliv uměleckého procesu na způsob chápání reality, její osobnostní a
sociální rozměr, historické proměny pojetí uměleckého procesu,
prezentace umělecko-řemeslného díla
– význam historického poznání pro současnost

– provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
– zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a
usiluje o své pohybové sebezdokonalení

– vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
– pohybové dovednosti a pohybový výkon

– praktické zhotovení umělecko-řemeslného výrobku ze dřeva
– práce s ručním nářadím a pomůckami

Kultura
- estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě předmětů používaných
v běžném životě
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ODS 1, 2, 6
ŽIV 3
PRA 4

2.ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby,
průřezová témata

Učivo

Žák
– zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
– využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému

– výběr vhodného materiálu a prostředků pro výrobu výrobku
– návrh a skica pro rozvržení a vypracování technologického postupu
práce zadaného úkolu

– využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí, volbě
profesní orientace

– rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost
vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů,
odmítání nehumánních postojů
– modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
– zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce

DU, VV, TV, M

ODS 1, 2

– volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
– chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
– při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná
jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně
obrazných vyjádření
– nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých
projektů
– rozliší správný a nesprávný úsudek

– profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností, závěrečná reflexe

– vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní
faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu umělecké
tvorby i v životě
– uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.

– umělecký proces a jeho vývoj
– vliv uměleckého procesu na způsob chápání reality, její osobnostní a
sociální rozměr, historické proměny pojetí uměleckého procesu,
prezentace umělecko-řemeslného díla
– význam historického poznání pro současnost

– provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
– zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a
usiluje o své pohybové sebezdokonalení

– vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
– pohybové dovednosti a pohybový výkon

– praktické zhotovení umělecko-řemeslného výrobku ze dřeva
– práce s ručním nářadím a pomůckami

Kultura
- estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě předmětů používaných
v běžném životě
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ŽIV 3
PRA 4

KNIHVAZAČSTVÍ
Charakteristika předmětu
Knihvazačství je důležitým prvkem celostního vzdělávacího programu školy. Manuálními činnostmi člověk rozvíjí svou vůli vědomými pracovními postupy
dosahovat určeného cíle.
Předmět knihvazačství vede žáky k prohlubování dovedností v různých oblastech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků,
v návaznosti na druhý stupeň základní školy. Vůdčí motto zní: „Každá hodina musí být školou pro praktický život“. Na jedné straně usiluje předmět o získání
zručnosti proto, abychom dosáhli úspěchů řemeslných, na druhé straně však také proto, že manuální zručnost ve velké míře posiluje pohyblivost našeho
myšlení. Předmět je úzce propojen s uměleckou výchovou a probuzené tvůrčí schopnosti se v pracovních činnostech mnohostranně uplatňují. Vytváření
smysluplných a estetických výrobků a prací posiluje vůli, cit a myšlení, rozvíjí představivost, smysl pro celek i detail, má rozhodující vliv na pracovní inteligenci.
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní řemeslné dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti
samostatně i v týmu. Ve všech tématických okruzích jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Koncepce předmětu vychází z konkrétních životních situací v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich
rozmanitých podobách a širších souvislostech. Praktická činnost je ve zvýšené míře zastoupena i ve výuce jiných předmětů a umožňuje žákům získat nejen
zručnost, ale díky vlastnímu úsilí i představu o ceně lidské práce a úctu k výrobkům pracovní činnosti. Žáci se seznamují s pracovními činnostmi tak, jak vznikaly
v průběhu vývoje společnosti, získávají úctu k úsilí a umu předcházejících generací. Mají pocit sounáležitosti s předcházejícími i budoucími generacemi a učí se
porozumět procesům probíhajícím ve světě, v přírodě a společnosti. Jsou vedení k šetrnému hospodaření s obnovitelnými zdroji a vstřícnému chování v oblasti
environmentální problematiky. Stejně jako v ostatních předmětech jsou i v tomto předmětu dané pracovní činnosti cíleným pedagogickým záměrem, který
důsledně sleduje zdravý vývoj žáka a napomáhá jeho dalšímu osobnímu rozvoji.
Pojetí předmětu
V hodinách je zařazena práce s papírem (lepenkou), která má od samého počátku řemeslný charakter. Žáci si osvojují výrobu od plánů až po hotovou knihu.
Pohledem do světa práce mají žáci poznat také problémové vztahy člověk – stroj – výroba – hospodaření – životní prostředí.
Forma realizace
Ve školním roce se předmět realizuje buďto projektově nebo je integrován do běžného vyučování v rámci hlavních vyučovacích epoch nebo v hodinách
vedlejšího vyučování. Realizuje se v průběhu 4. ročníku.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím vzdělávacího předmětu knihvazačství rozvíjejí žáci tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
 své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje
 kriticky hodnotí při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů a chyb čerpá poučení pro
další práci
 samostatně a efektivně zachází s pracovním materiálem
 využívá osvojení poznatků a dovedností z jiných předmětů (např.matematiky, výtvarná výchova, dějiny umění, ostatních oborů řemeslné výchovy atd.)
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Kompetence k řešení problémů
 rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
 je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
Kompetence komunikativní
 používá s porozuměním odborný jazyk, symbolická a geografická vyjádření informací různého typu
 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem
Kompetence sociální a personální
 posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe
 přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje
 projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví k zdraví druhých
Kompetence občanská a kulturní povědomí
 zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě
 respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědnostmi
Kompetence pracovní a podnikatelským aktivitám
 rozvíjí svůj osobní potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě
 usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koordinuje další činnosti s ohledem na stanovený cíl
 dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu
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Vzdělávací obsah předmětu
4.ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy
a
průřezová témat

Učivo

Žák
DU, VV, TV, M
– zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
– využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému

– výběr vhodného materiálu a prostředků pro výrobu výrobku
– návrh a skica pro rozvržení a vypracování technologického postupu
práce zadaného úkolu

– využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých
lidí, volbě profesní orientace

– rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost vůči
druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů,
odmítání nehumánních postojů
– modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
– zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce

– volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí,
používá adekvátní pracovní pomůcky
– chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
– při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a
přijetí vizuálně obrazných vyjádření
– nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro
uskutečňování svých projektů
– rozliší správný a nesprávný úsudek

– profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností, závěrečná reflexe

– vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako
základní faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam
v procesu umělecké tvorby i v životě
– uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik
estetického prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti
z umění, které s jeho vznikem souvisejí.

– umělecký proces a jeho vývoj
– vliv uměleckého procesu na způsob chápání reality, její osobnostní a
sociální rozměr, historické proměny pojetí uměleckého procesu,
prezentace umělecko-řemeslného díla
– význam historického poznání pro současnost

– provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
– zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových
dovedností a usiluje o své pohybové sebezdokonalení

– vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
– pohybové dovednosti a pohybový výkon

– praktické zhotovení umělecko-řemeslného výrobku ze výrobků z
papíru a kartonu
– práce s ručním nářadím a pomůckami k výrobě knih
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vazby,

WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM – MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA,
Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

UMĚLECKÝ KOVÁŘ
A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ
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WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM – MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA
Hornická 327, Příbram II, 261 01
tel: 318 623 306, www.waldorf.pb.cz

ŠVP Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Obor vzdělávání: 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník,
pasíř
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2016

ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ
PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent učebního oboru umělecký kovář a zámečník je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným
i odborným vzděláním, dosažený stupeň vzdělání je střední vzdělání s výučním listem. Jeho odborné
vzdělávání se stává východiskem pro jeho uplatnění v životě i v profesi umělecký kovář a zámečník. Na
jedné straně dovede prakticky uplatnit získané dovednosti, zkušenosti a kvalitu pracovní činnosti v dané
profesi. Na druhé straně prostřednictvím odborného vzdělávání rozvinul schopnosti v celostním smyslu do
takové míry, že je schopen se přizpůsobovat a reagovat na vlastní životní změny, které dokáže řídit.
Absolvent je připraven pro povolání v pozicích, kde bude moci prosadit jeho individuální schopnosti a vlastní
přesvědčení především v rukodělně zaměřených středních i malých firmách specializujících se na
individuální kovářské a zámečnické výrobky, restaurátorských dílnách, umělecko-řemeslných ateliérech a
živnostech v pozici podnikatele.
Výsledná kvalifikovaná pracovní činnost spočívá zejména v rukodělném zhotovování užitkových a
dekorativních předmětů z kovu dle návrhů vlastních, nebo výtvarníka nebo replik původních prací nebo jen
částí kovářských či zámečnických výrobků, případně dekorativních prvků interiéru. Provádí opravy a obnovu
kovářských a zámečnických uměleckořemeslných předmětů.
Má vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání na studiích vedoucích k maturitě. Umí vyhledávat a verbálně
vyjednávat pracovní možnosti. Je připraven jako otevřená mnohostranná a odborně způsobilá osobnost
schopná reagovat na změny pracovního trhu.
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Příprava žáka směruje k tomu, aby po jejím absolvování žák:
Kompetence k učení




byl otevřen vůči svému vzdělávání, dovedl se učit a s vnitřní motivací byl připraven se celoživotně
vzdělávat
zhodnocoval získané poznatky kritickým myšlením a uváděl je do souvislostí v běžném životě
dovedl efektivně využívat informačních zdrojů (vyhledávat, třídit a aplikovat informace)

Kompetence k řešení problémů




problémy hledal, předvídal a měl odvahu je aktivně a důsledně s vytrvalostí řešit
uplatňoval při řešení problémů férového jednání
dokázal spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

Komunikativní kompetence



byl schopen vlastního názoru a jeho obhajoby vyjadřované přiměřenou formou v dané situaci v
projevech mluvených i psaných
dovedl tolerovat a naslouchat názorům druhých

Personální a sociální kompetence




odhadovat důsledky svého individuálního jednání a chování v různých situacích a v nich se choval
slušně, ohleduplně a kultivovaně
znal míru individuální zodpovědnosti svého jednání a postavení ve společnosti
dovedl adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky na trhu práce a podle svých schopností,
priorit, stylu a možností je pozitivně ovlivňoval a čelil jim

Občanské kompetence a kulturní povědomí





dokázat hájit svá práva a respektovat práva a osobnost druhých lidí
pochopil principy fungování demokratické společnosti a byl vybaven základními návyky chování v
této společnosti s důrazem na svobodu, toleranci a odpovědnost nejen k sobě, ale i k druhým
měl celostní pozitivní vnímání světa v souvislostech a byl všestrannou osobností schopnou vést
bohatý pracovní, společenský a duchovní život
měl úctu k životu a přírodě - chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu
udržitelného rozvoje s vědomím environmentálních problematik;

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám



dovedl vhodně vystupovat s potenciálními zaměstnavateli a cílevědomě a odpovědně se stavil k
vlastní profesní budoucnosti
posoudil a vyhledal podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svým
předpoklady a dalšími možnostmi

Matematické kompetence



aplikoval rozvinutou logicko-matematickou inteligenci, při řešení praktických úkolů v běžných
situacích rozvinul abstraktní myšlení
nacházel vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů a uměl je využít pro dané řešení

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi


pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií a se
základním a aplikačním programovým vybavením;

Uplatnění estetických zásad




orientoval se ve slohových obdobích ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla
ovládali výtvarné vyjadřovací techniky a posiloval vztah k uměleckořemeslné práci
dokázal tvořivě aplikovat estetické principy ve výtvarné užitkové tvorbě
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Zhotovování uměleckořemeslných výrobků








zvolil vhodné technologické postupy a jejich sled
posoudil vlastnosti dřeva a jeho využití
zhotovoval truhlářské nebo řezbářské výrobky podle výkresové dokumentace včetně jejich
povrchové úpravy
prováděl restaurátorské práce s uplatněním všech předpisů
prováděl ruční i strojní práce – řezání, vrtání, frézování, dlabání, broušení, měření
aplikovat různé truhlářské techniky – intarzii, inkrustaci, vypalovaní apod.
ovládal zhotovování konstrukčních spojů, lepení a klížení, montáže nábytku, dýhování a lisování

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci





chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární prevence
rozpoznal a předvídal nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad
a možných rizik
znal zásady poskytování první pomoci

Kvalita práce, výrobků nebo služeb



chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
bral na vědomí parametry (standardy) kvality procesů, výrobků nebo služeb a zohledňoval
požadavky zákazníka

Jednání ekonomické a v souladu se strategiemi udržitelného rozvoje



zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti a efektivně hospodařili s finančními prostředky
nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní
prostředí a trvale udržitelný rozvoj
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CHARAKTERISTIKA ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ
Učební obor umělecký kovář a zámečník, pasíř je svým pojetím uměleckořemeslný obor a je přímou reakcí
na současné požadavky v oblasti designu atypického nábytku a dekorativních předmětů, replik a prací
souvisejících s restaurátorstvím. Praktická složka vzdělávání výrazně působí na vytváření a formování
klíčových i specifických dovedností a zajišťuje odbornou přípravu pro výkon povolání. Klíčové dovednosti
získané prostřednictvím vzdělávání mají rozhodující vliv na formování budoucího absolventa z hlediska jeho
uplatnění v osobním, profesním i společenském životě. Cílem vzdělávacího programu je připravit budoucího
pracovníka pro povolání uměleckořemeslného charakteru, orientované na činnosti reprodukční, zvláště pak
na činnosti realizační. Klade si za cíl rozvíjet v absolventech cit a zručnost pro ruční a strojní zpracování
dřeva, jejich fantazii a kreativitu. Podporuje také jejich sebevědomí, aby se v budoucnu byli schopni prosadit
a adaptovat na měnící se podmínky trhu práce.
Učivo obsahového okruhu poskytuje žákům vědomosti a intelektové a praktické dovednosti potřebné pro
zhotovování uměleckořemeslných kovářských a zámečnických prací. Žáci jsou vedeni k dodržování
technologické kázně včetně dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Velký důraz je zde
kladen na zvyšování úrovně myšlení, rozvíjení smyslové citlivosti a zvyšování osobní vůle a morálky.
Důležitým principem a cílem edukace každého žáka je: podpora kreativnosti a projevu, přesná a vyspělá
prezentace vlastních názorů nebo prácí, vnímání okolního světa a sebe sama s porozuměním, znát hodnotu
řemeslné práce, probudit a rozvinout v žákovi lásku k řemeslu a umění. Odborné kovářské předměty jsou
obsahově natolik blízké, že naplňují stejné výchovné a vzdělávací strategie. V rámci této vzdělávací oblasti
jsou také realizována tato průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí a
Člověk a svět práce. Částečně zasahuje také téma Informační a komunikační technologie.

ORGANIZAČNÍ FORMY
Výuka probíhá ve specializovaných učňovských dílnách, odborných učebnách a laboratořích. Žáci pracují na
kovo obrábějících strojích. Seznamují se s odborným názvoslovím, s bezpečností práce a získávají pracovní
návyky v daném oboru.
Vyučování v našem oboru je vzhledem k nízkému počtu učňů možné provádět především individuálním
způsobem, přičemž se také prolíná se skupinovým. Využívají se vyučovací metody: vysvětlování, instruktáž,
konzultace, diskuse, písemné práce, práce s knihou, pozorování, praktické, problémové, badatelské,
motivační, ověřovací atd. Z forem se využívá v edukačním procesu: praktická činnost, teoretická činnost,
konzultace, epochy, exkurze, vycházky, projekty, soutěže, hry, individuální a týmová práce a samostatná
práce.

PODMÍNKY K PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ
Podmínky přijetí ke vzdělávání na obor umělecký kovář a zámečník, pasíř upravuje § 59, § 60, § 62 a § 63
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších změn a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacích řízení ke vzdělávání na středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášky ke studiu se podávají na obecně platných formulářích, součástí je i vyjádření praktického lékaře o
zdravotní způsobilosti pro daný obor.
Talentová přijímací zkouška, je dvoukolová:
I. kolo - praktická talentová zkouška z výtvarné výchovy (téma je pro obory umělecký kovář a zámečník a
umělecký truhlář a řezbář jednotné; uchazeč zde plní zadané úkoly (např. návrh dobového nábytku,
prostorové a rytmické vztahy tvarů a motivů atd.)
II. kolo - ústní pohovor – cíl: zjistit hlubší zájem o obor předložení uměleckých schopností
uchazeče (výtvarné nebo řemeslné práce aj.)
Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání.

ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je
vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.
Závěrečná zkouška probíhá podle jednotného zadání závěrečných zkoušek oboru Umělecký kovář a
zámečník, pasíř.
Zkouška se skládá ze tří částí:
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Písemná zkouška – žáci volí a zpracovávají jedno téma ze tří a trvá max. 240 minut.
Praktická zkouška – žáci plní jeden úkol v rozsahu náročnosti 1. – 3. ročníku a trvá 10 – 20
pracovních dní, podle možností a podmínek školy.
Ústní zkouška – obsahuje 25 témat, z nichž si žák jedno vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena
jedna podotázka ze světa práce, která je součástí zadání.

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
Ročník a předmět, v němž je daný předmět realizován

Průřezová
témata

Umělecký kovář a zámečník, pasíř
obsah tématu
Osobnost a její
rozvoj

1

číslo

ODS 1

2

Aj-int

Tech-int

P-int

Tech-int

Ov-int

Tech-int

Ov-int

Mat – int

Vv-int

Mat-int

S-pro

Mat-int

Vv-int

TK-int

Ov-int

Vv-int

TK-int

Čj-int

S-pro

ŘV-pro
Komunikace,
vyjednávání,
řešení konfliktů

Společnost jednotlivec a
společenské
skupiny, kultura,
náboženství
Občan v
demokratické
společnosti
(ODS)

TK-int

Aj-int

Tech-int

Ov-int

TV-pro

ODS 2

ODS 3

Vvint

Čj-int

Aj-int

P-int

Ov-int

Tech-int Tech-int Ov-int

Tech-int

TV-int

Mat-int

Mat-int

Čj-int

S-pro

ŘV-pro

Mat-int

Vv-int

Vv-int

Aj-int

Vv-int

Vv-int

Vv-int

Du-int

Du-int

S-pro

TV-int

Du-int

S-int
Stát, politický
systém, politika,
soudobý svět

3

S-int

ODS 4

Aj-int
Masová média

Morálka, svoboda,
odpovědnost,
tolerance,
solidarita

Člověk a
životní
prostředí
(ŽIV)

ODS 5

ODS 6

Potřebné právní
minimum pro
soukromý a
občanský život

ODS 7

Biosféra v
ekosystémovém
pojetí

ŽIV 1

Současné globální,
regionální a lokální
problémy rozvoje a
vztahy člověka k
prostředí

ŽIV 2

Možnosti a
způsoby řešení
environmentálních
problémů a

ŽIV 3

TVint

S-int

Ov-int

Vv-int

Tech-int

Ov-int

TV-int

Ov-int

Tech-int

Tech-int

Vv-int

Mat-int

Mat-int

Vv-int
Matint

ŘV-pro
TK-int

Du-int

S-pro

TK-int

Du-int

TK-int

TV-int

Du-int

ŘV-pro

S-int

P-int

P-int

ŘV-pro

Aj-int

Vv-int

Vv-int

P-int

S-int

Aj-int
Vv-int

ŘV-pro

Tech-int

P-pro

Ov-int

Mat-int

P-int

Tech-int

Ov-int

Mat-int
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Tech-int

Aj-int

Ov-int

udržitelnosti
rozvoje
Hlavní oblasti
světa práce,
charakteristické
znaky práce

PRA 2

Soustava školního
vzdělávání v ČR

PRA 3

Písemná i verbální
sebeprezentace při
vstupu na trh práce

Ov-int

PRA 4

Čj-int

Ov-int

Čj-int

Tech-int

E-int

Aj-int

E-int

Podpora státu ve
sféře
zaměstnanosti

PRA 8

Tech-int

Ov-int

Čj-int

Aj-int

PRA 5

PRA 7

Práce v lokální síti,
elektronická
komunikace,
komunikační a
přenosové
možnosti internetu

Aj-int
Ov-int

ŘV- pro

Čj-int

Soukromé
podnikání,
podstata a forma
podnikání

Práce se
standardním
aplikačním
programovým
vybavením

Tech-int

Ov-int

Čj-int

PRA 6

Práce s počítačem,
operační systém,
soubory,
adresářová
struktura,
souhrnné cíle

Aj-int

Tech-int

Zákoník práce,
pracovní poměr,
pracovní smlouva,
práva a povinnosti

Práce s
informačními médii
při vyhledávání
pracovních
příležitostí

Informační a
komunikační
technologie
(INF)

PRA 1

Trh práce, jeho
ukazatele,
všeobecné
vývojové trendy,
požadavky
zaměstnanců

Informace jako
kritéria
rozhodování o
další profesní a
vzdělávací dráze
Člověk a svět
práce
(PRA)

Tech-int

S-int

E-int

S-int

Inf-int
PRA 9

Inf-int
INF 1

Inf-int

Inf-int

Inf-int

Inf-int

INF 2

INF 3
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Čj-int

Sint

UČEBNÍ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU UMĚLĚCKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK,PASÍŘ

Vzdělávací oblasti

Jazykové vzdělávání

Min. počet
týdenních
vyučovacích
hodin
celkem
3

Vyučovací předmět

Zkratka
vyučovacího
předmětu

Český jazyk a literatura

Dotace podle učebního plánu WŠ Příbram

Čerpání
disponibilních
hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

1. – 3. ročník

ČJ

1

1

1

3

0

AJ

2

2

2

6

0

ZSV

1

1

1

3

0

6

Anglický jazyk

Společenskovědní vzdělávání

3

Základy spoelčenských věd
Biologie

BI

Přírodovědné vzdělávání

3

Chemie

CH

1

Fyzika

FY

1

Matematické vzdělávání

3

Matematika

M

2

1

1

4

Estetické vzdělávání

2

část předmětu ČJ

ČJ

1

1

1

3

Dramatická výchova

DV

1

1

1

1

1

0

1
1
2

Vzdělávání pro zdraví

3

Tělesná výchova

TV

1

1

1

3

0

Vzdělávání v inf. a komunikačních technologiích

3

Informatika

INF

1

1

1

3

0

Ekonomické vzdělávání

2

2

0

Umělecko-historická a výtvarná příprava

Techniky a technologická příprava

8

22

Realizace umělěckořemeslných prací

25

Disponibilní hodiny

16

Celkem

99

Ekonomika

EK

Dějiny umění

DU

1

1

2

4

Výtvarná výchova

VV

2

2

2

6

Technologie

TECH

2

2

2

Materiály

MAT

1

1

1

TK

1

1

1

Technické kreslení

2

Technologická příprava

TP

3

3,5

3,5

Odborný výcvik

OV

10

10

12

Řemeslná výchova

ŘV

2

1

1

33,0

32,5

33,5
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2

22

0

36

11

99

16

Rozvržení výuky do týdnů
Studijní týdny
Odborný výcvik
Adaptační týden
Projektová praktika

Zkratka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

St

18 týdnů

18 týdnů

14 týdnů

Ov

16 týdnů

17 týdnů

17 týdnů

At

1 týden
1 týden

Zeměměřičské praktikum

ZePr

Biologické a ekologické praktikum

BiPr

Sociální praktikum

ScPr

1 týden
1 týden
36 týdnů

Celkem

36 týdnů

Poznámky k učebnímu plánu:

-

Vyučovací předmět Technologická příprava je realizován dle potřeby daného tématu v učebně nebo v dílnách.
Tělesná výchova je zařazena do rozvrhu pravidelně každý týden v časové dotaci 1 vyučovací hodina.
Výtvarná výchova je zařazena do rozvrhu pravidelně každý týden v časové dotaci 2 vyučovací hodiny.
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32 týdnů

OSNOVY VZDĚLÁVACÍHO OBORU
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Charakteristika vzdělávacího předmětu
Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace, vzdělávací obor Komunikace v českém jazyce. Do
předmětu je integrována vzdělávací oblast Estetické vzdělávání, vzdělávací obor Umění a literatura, kultura. Předmět je tvořen třemi navzájem se prolínajícími složkami:
slohovou a komunikační, jazykovou a literární.
Velký důraz je kladen na prohlubování komunikativních dovedností, zvyšování úrovně vyjadřování v písemné i mluvené podobě, takto získané dovednosti pak následně
žák může využít v praxi (motivační dopis, životopis, přijímací pohovor aj.) Východiskem pro výuku českého jazyka a literatury je práce s uměleckým i neuměleckým textem,
cílem je jejich recepce a produkce, čtenářský zážitek. Hlavním posláním předmětu je jednak vypěstovat u žáka dobrou úroveň jazykové kultury, jednak v žákovi probudit
zájem o psané slovo a kulturu vůbec. Český jazyk a literatura tak vybavuje žáka sumou znalostí a dovedností, která mu umožňuje správně porozumět jazykovým
sdělením, vhodně a přiměřeně k situaci se vyjadřovat a účinně uplatňovat výsledky svého poznávání. Výuka je realizována zčásti výkladem učitele, ten bývá doplněn
skupinovou prací žáků, videoprojekcí, žákovskými prezentacemi, krátkodobými projekty, referáty, prací s internetem, návštěvou filmových nebo divadelních představení a
exkurzemi.
Učivo je tvořeno třemi oblastmi:
1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
2 Komunikační a slohová výchova
3 Práce s textem a získávání informací
Forma realizace
Ve školním roce jsou jednotlivé vzdělávací předměty integrovány do běžného vyučování v rámci hlavních vyučovacích epoch nebo v hodinách vedlejšího vyučování. Jsou
realizovány od 1. - 3. ročníku dle rozvržení v učebním plánu.
1. ročník – 2 hodiny
2. ročník – 2 hodiny
3. ročník – 2 hodiny
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu český jazyk a literatura rozvíjí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
plánuje a organizuje pracovní činnost, stanovuje si krátkodobé i dlouhodobé cíle s ohledem na osobní rozvoj žáků
hledá různé metody učení s ohledem na efektivitu vlastního procesu učení, vede žáky k tomu, aby poznatky a informace zpracovávali různými způsoby
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
vede žáky k hledání vhodných způsobů řešení problémů, k porozumění podstaty probíraného problému
problémové situace využívá jako jeden z možných prostředků osobního rozvoje žáků
vede žáky k vhodnému výběru pomůcek a materiálu při řešení problému
Komunikativní kompetence
Učitel
volí vhodné komunikační prostředky s ohledem na komunikační situaci
rozvíjí vhodné verbální i neverbální prostředky komunikace
vede žáky k tomu, aby prezentovali své názory a stanoviska před známým i neznámým publikem
dbá na jazykově správné mluvené i písemné vyjadřování
Personální a sociální kompetence
Učitel
vede žáky k odhadnutí důsledků svého chování a k adekvátním reakcím na hodnocení svého vystupování
rozvíjí v žácích jednání s ohledem na ostatní lidi, přispívá k rozvoji pozitivních mezilidských vztahů
podporuje v žácích kooperativní schopnosti, přijímání osobní zodpovědnosti za svěřené úkoly
učí žáky předcházet konfliktům a případné konflikty asertivně řešit
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
ukazuje, jak jednat na základě morálních principů a společenského chování
podporuje v žácích respektování práv vlastních i práv druhých lidí
vede žáky k tomu, aby přistupovali k druhým lidem bez předsudků
podporuje uznávání kulturních hodnot
Kompetence k podnikavosti
Učitel
 rozvíjí svůj osobní potenciál s ohledem na své budoucí profesní zaměření
 plánuje strategie pro co největší osobní rozvoj, stanovuje cíle a podle nich koriguje konkrétní strategie
 orientuje se v potřebách trhu, je si vědom případných rizik podnikání
 reálně se staví k vlastním možnostem a schopnostem i ke svému budoucímu uplatnění
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
vede žáky k zodpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti
rozvíjí žákovu orientaci na trhu práce
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Vzdělávací obsah předmětu český jazyk
1.ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Č1- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy
a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci;
Č2- řídí se zásadami správné výslovnosti;
Č3- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;
Č9- nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak;
Č11- vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska;
Č12- umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi;
Č14- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně;
Č15- přednese krátký projev;
Č20- vytvoří základní útvary administrativního stylu;
Č23- používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů;
Č25- rozumí obsahu textu i jeho částí;
Č28- má přehled o knihovnách a jejich službách.
EČ1- na příkladech objasní výsledky lidské
činnosti z různých oblastí umění;
EČ 2- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl;
EČ 3- uvede hlavní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové
literatuře;
EČ 4- samostatně vyhledává informace v této
oblasti;
EČ 5- vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi;
EČ 6- rozliší konkrétní literární díla podle
základních druhů a žánrů;
EČ 7- postihne sémantický význam textu;
EČ 8- text interpretuje a debatuje o něm;

Učivo
č1- národní jazyk a jeho útvary
č2- jazyková kultura
č4- zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
č5- hlavní principy českého pravopisu
č6- tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č11- komunikační situace, komunikační strategie
č2- jazyková kultura
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č20- získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného a
administrativního), jejich třídění a hodnocení
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č21- zpětná reprodukce textu
č17- informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná
periodika, internet
eč1- umění jako specifická výpověď
o skutečnosti
eč2- aktivní poznávání různých druhů umění
našeho i světového, současného i minulého,
v tradiční i mediální podobě
eč3- hlavní literární směry a jejich představitelé
v kontextu doby
eč4- základy teorie literatury
eč5- literární druhy a žánry ve vybraných dílech
národní a světové literatury
eč6- četba a interpretace literárního textu
eč7- metody interpretace textu
eč8- tvořivé činnosti
eč10 - kultura národností na našem území
eč11- společenská kultura – principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
eč13- lidové umění a užitá tvorba

Přesahy a vazby, průřezová témata
ODS 2

Učivo
č1- národní jazyk a jeho útvary
č2- jazyková kultura
č4- zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
č5- hlavní principy českého pravopisu
č8- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce
č5- hlavní principy českého pravopisu
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č6- tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
č9- větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska,
stavba a tvorba komunikátu
č8- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce

Přesahy a vazby, průřezová témata
ODS 2

PRA 4
PRA 5

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Č1- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy
a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci;
Č2- řídí se zásadami správné výslovnosti;
Č3- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;
Č4- v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví;
Č5- pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka;
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PRA 4
PRA 5

Č8- používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie;
Č9- nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak;
Č10- orientuje se ve výstavbě textu;
Č11- vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska;
Č12- umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi;
Č13- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat,
polemizovat);
Č14- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně;
Č15- přednese krátký projev;
Č16- vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi;
Č18- posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu;
Č21- má přehled o základních slohových postupech uměleckého stylu;
Č22- zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, vybírá je a přistupuje
k nim kriticky;
Č23- používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů;
Č27- má přehled o denním tisku a tisku podle svých zájmů;
EČ1- na příkladech objasní výsledky lidské činnosti z různých oblastí umění;
EČ 2- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl;
EČ 3- uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře;
EČ 4- samostatně vyhledává informace v této oblasti;
EČ 5- vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi;
EČ 6- rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů;
EČ 7- postihne sémantický význam textu;
EČ 8- text interpretuje a debatuje o něm;

č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č11- komunikační situace, komunikační strategie
č2- jazyková kultura
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č15- druhy řečnických projevů
č13- projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich
základní znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační
útvary, osnova, životopis, zápis z porady, inzerát a odpověď na něj,
jednoduché úřední, popř. podle charakteru oboru odborné dokumenty)
č10- slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
č19- druhy a žánry textu
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č6- tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
č18- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace v textu,
jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
č14- vyprávění, popis osoby, věci, výklad nebo návod k činnosti
č18- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace v textu,
jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
č19- druhy a žánry textu
č17- informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná
periodika, internet
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č17- informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, internet
eč1- umění jako specifická výpověď o skutečnosti
eč2- aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého,
v tradiční i mediální podobě
eč3- hlavní literární směry a jejich představitelé v kontextu doby
eč5- literární druhy a žánry ve vybraných dílech národní a světové literatury
eč6- četba a interpretace literárního textu
eč8- tvořivé činnosti
eč10 - kultura národností na našem území
eč11- společenská kultura – principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
eč12- kultura bydlení, odívání

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Č3- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;
Č5- pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka;
Č6- orientuje se v soustavě jazyků;
Č7- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby;
Č8- používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie;
Č10- orientuje se ve výstavbě textu;
Č11- vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska;

Učivo
č5- hlavní principy českého pravopisu
č8- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce
č5- hlavní principy českého pravopisu
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č3- postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky
eč15- ochrana a využívání kulturních hodnot
č5- hlavní principy českého pravopisu
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č9- větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska,
stavba a tvorba komunikátu
č8- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
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Přesahy a vazby, průřezová témata

ODS 2
PRA 4
PRA 5

Č12- umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi;
Č14- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně;
Č15- přednese krátký projev;
Č17- rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový útvar;
Č18- posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu;
Č19- odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného a výkladového;
Č20- vytvoří základní útvary administrativního stylu;
Č22- zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, vybírá je a přistupuje
k nim kriticky;
Č24- samostatně zpracovává informace;
Č26- pořizuje z odborného textu výpisky;
EČ1- na příkladech objasní výsledky lidské činnosti z různých oblastí umění;
EČ 2- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl;
EČ 3- uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře;
EČ 4- samostatně vyhledává informace v této oblasti;
EČ 5- vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi;
EČ 6- rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů;
EČ 7- postihne sémantický význam textu;
EČ 8- text interpretuje a debatuje o něm;

č11- komunikační situace, komunikační strategie
č11- komunikační situace, komunikační strategie
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č13- projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich
základní znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační
útvary, osnova, životopis, zápis z porady, inzerát a odpověď na něj,
jednoduché úřední, popř. podle charakteru oboru odborné dokumenty)
č14- vyprávění, popis osoby, věci, výklad nebo návod k činnosti
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č6- tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
č18- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace v textu,
jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č20- získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného a
administrativního), jejich třídění a hodnocení
č17- informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná
periodika, internet
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č16- grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů
eč1- umění jako specifická výpověď o skutečnosti
eč2- aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého, v tradiční i mediální podobě
eč3- hlavní literární směry a jejich představitelé v kontextu doby
eč4- základy teorie literatury
eč5- literární druhy a žánry ve vybraných dílech národní a světové literatury
eč6- četba a interpretace literárního textu
eč7- metody interpretace textu
eč8- tvořivé činnosti
eč10- kultura národností na našem území
eč11- společenská kultura – principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
eč12- kultura bydlení, odívání
eč15- ochrana a využívání kulturních hodnot
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ANGLICKÝ JAZYK
Charakteristika vzdělávacího předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Anglický jazyk ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace dle RVP učňovských
oborů.
V rámci tohoto předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence a v průběhu celého studia jsou do něho integrovány tematické okruhy průřezových témat.
Cílem výuky angličtiny na waldorfské škole v učňovských oborech je dosažení odpovídající komunikativní kompetence, která vytváří předpoklady pro mezi kulturní
komunikaci a umožňuje zprostředkování intelektuálního, kulturního a pracovního života přesahující oblast žákova mateřského jazyka. Tím významně přispívá k formování
osobnosti žáka v oblasti intelektuální, estetické a etické, prohlubuje jeho všestranné vzdělání, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podmiňuje kvalitu soustavného růstu a
celoživotního vzdělávání. Při vyučování předmětu Anglický jazyk klademe důraz na různorodost a kreativitu, využíváme moderních metod, které vyžadují aktivitu každého
žáka: samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, dílčí projekty na aktuální témata, práce s komunikáty všech funkčních stylů.
Žák je hodnocen na základě zvládnutého ústního a písemného projevu.
Forma realizace:
Předmět je realizován zejména formou vyučovacích hodin v kmenových třídách ve vedlejších hodinách.
Vyučovací předmět Anglický jazyk je povinný ve všech třech ročnících (1.-3.) a je realizován dle učebního plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Anglický jazyk rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel:
 používá širokou škálu různorodých metod výuky, kombinuje ji a přizpůsobuje žákům
 podporuje vlastní aktivitu žáka, motivuje ho, poskytuje mu dostatečný prostor k sebevyjádření, posiluje samostatnost a nepřebírá žákovu zodpovědnost
 využívá didaktickou techniku (magnetofon, počítač, dataprojektor, video), zařazuje do výuky aktuální témata, posiluje mezipředmětové vazby
 zařazuje do výuky aktuální témata, posiluje mezipředmětové vazby
 pracuje s texty, informacemi a kriticky je vyhodnocuje
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 orientuje učivo na realitu každodenního života
 inscenuje modelové problémové situace, jejichž řešení vyžaduje správné použití anglického jazyka
 vede problémový dialog
Kompetence komunikativní
Učitel:
 organizuje práci ve dvojicích, skupinách, týmech a zařazuje projektové vyučování
 podněcuje diskusi a posiluje prezentační dovednosti žáků
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efektivně využívá moderní informační technologie
dbá na srozumitelnost a přiměřenost jazykových projevů svých žáků

Kompetence sociální a personální
Učitel:
 zařazuje práci ve dvojicích, skupinách, týmech
 vede žáky k posouzení svých schopností, k sebereflexi
 bere v úvahu zájmy, preference a potřeby žáků a přizpůsobuje jim výuku, pokud je přesvědčen o pozitivním účinku
Kompetence občanská a kulturní povědomí
Učitel:
 reflektuje aktuální dění a zařazuje ho do výuky
 vede žáky k respektu různorodosti hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 hledá a ukazuje odlišnosti a shody v multikulturním světě (se zaměřením zejména na anglicky mluvící země)
 vede žáky k uvědomění si své pozice ve světě
Kompetence k podnikavosti
Učitel:
 podporuje žáky v osobním růstu a případné oborové specializaci
 motivuje žáky k
 podněcuje zájem o anglický jazyk, pracuje s autentickými texty
 vychází z reálného života, klade důraz na praktické využití získaných dovedností
Matematické kompetence
Učitel:
 učí studenty poznávat jiné metrické soustavy
 rozumět jiným termínům z matematiky a jí příbuzných oborů
 učí dynamiku jazyka celkově a zasazuje jednotlivé gramatické jevy do exemplárních matematických postupů
Kompetence k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a k jejich následnému využití:
Učitel:
 motivuje studenty k práci s osobním počítačem
 používá v hodinách internetové připojení
 pracuje s věrohodnými informačními portály a učí žáka objektivně hodnotit jednotlivé zdroje informací
 nabízí práci s otevřenými informacemi a snaží se studenta vést k mediální gramotnosti
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Učitel:
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učí žáky chápat význam, účel a užitečnost studovaného předmětu a zmiňuje se i jeho finanční, popř. společenské ohodnocení
vede žáky ke zvažování možností využití současného studia jazyka při svém budoucím povolání.

Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
A1- rozumí přiměřeným souvislým projevům a krátkým rozhovorům rodilých
mluvčích pronášeným zřetelně spisovným jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů
A4- vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické podobě a
umí přeložit přiměřený text
A6- požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či sdělení
nebo zpomalení tempa řeči
A11- vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného jazyka a využívá
je pro porozumění textu i ve vlastním projevu
A12- uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka,
dodržuje základní pravopisné normy
POSLECH:
Žák by měl být schopen porozumět významu poslouchaného projevu. Tzn., že
nejde o zachycení doslovného překladu, ale o porozumění zprávě, která je
vyjádřena spisovnou a srozumitelnou angličtinou. Zpráva bude čtena rychlostí
odpovídající stupni pokročilosti žáka v anglickém jazyce.
ČTENÍ:
Zvládnutí čtení a porozumění snazšího
překladového slovníku a práce s ním.

textu

se

schopností

použití

ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV:
Žák je schopen jak ústním, tak psaným projevem vyjádřit svou myšlenku bez
použití složitých větných konstrukcí, kterým jeho schopnosti prozatím
neodpovídají. Osvojuje si základní zákonitosti anglické výslovnosti.
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOCEDNOSTI:
Používá jednoduchý jazyk, který nezahlcuje zbytečnými a komplikovanými
formulacemi. Je schopen dokončit svou myšlenku a projev.

Učivo
Řečové dovednosti:
a2- receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně
odborného
a5- jednoduchý překlad
a7- interakce ústní
a8- interakce písemná
Jazykové prostředky:
a10- slovní zásoba a její tvoření
a11- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
a12- grafická podoba jazyka a pravopis
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
a15- jazykové funkce: obraty k zahájení a ukončení komunikace; pozdrav,
prosba, žádost, poděkování, vyjádření souhlasu, nesouhlasu, odmítnutí,
zklamání, naděje, obavy, projevu radosti apod
Poznatky o zemích studovaného jazyka:
a16-vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země
(zemí) příslušné jazykové oblasti, její (jejich) kultury (včetně umění a
literatury), tradic a společenských zvyklostí
FONETIKA:Žák začíná s upevňováním slovního přízvuku a intonace
MLUVNICE:
probírané časy:present simple s použitím there is/ there are, present
continuous a čas budoucí future s použitím „will“ a „be going to“, posledním
časem je past simple; přivlastňovací tvary „whoseů a „who´s“, dále
počitatelná a nepočitatelná jména s použitím some, any, a lot of,...;
srovnávací zájmena; superlativy; předložky místa a směru, předložky vážící
se s časem a pomocná předložka k budoucímu času „for“
SLOVNÍ ZÁSOBA:
Týká se probíraných témat. Jde o sporty a koníčky s využitím frází s
tématem spojené. Dále téma počasí a s ním spojené roční období, hodinyčas, dny v týdnu, měsíce, trávení dovolené a následné psané projevy (dopis,
apod.). Student se seznamuje se státy a národnostmi a s jejich reáliemi,
které může využít u maturitních zkoušek.
ÚSTNÍ PROJEV:
Žák by měl být schopen jednoduchou formou hovořit souvisle o jednotlivých
výše uvedených tématech a konkrétněji je rozebrat za využití nabrané slovní
zásoby. Hovoří o rodině a rodinných vztazích, o běžných denních
povinnostech a úkonech (oblečení, denní program, rodina, apod.)
KOMUNIKAČNÍ SITUACE:
Žák by měl umět opakovat po učiteli čtený text, měl by sám zvládat
jednoduché přípravy, může se pokusit o jistý druh argumentace.

Přesahy a vazby, průřezová témata

Učivo
Řečové dovednosti:
a1- receptivní řečová dovednost sluchová =

Přesahy a vazby, průřezová témata

č2, č8, č10, č12, č18, č25

ODS 1
ODS 2
ODS 3

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
A2- odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
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č2, č8, č10, č11, č12, č14, č15, č19

A3- čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty včetně jednoduchých
textů odborných, orientuje se v textu, v textu nalezne důležité informace, hlavní
i vedlejší myšlenky
A4- vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické podobě a
umí přeložit přiměřený text
A6- požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či sdělení
nebo zpomalení tempa řeči
A7- vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi nebo zážitky ze
svého prostředí
A13- používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací
POSLECH:
Porozumění textu, který výhradně odpovídá probírané látce-tematicky i s
ohledem na gramatiku.
ČTENÍ:
Čtení a snaha o porozumění i složitějšího textu s faktografickým obsahem.
Schopnost samostatně využívat dostupné lexikografické pomůcky (slovníky,
příručky, apod.)
ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV:
Dokáže vhodně volit a používat prvky probrané gramatiky. Dokáže opisem
vyjádřit myšlenky, na které jeho slovní zásoba prozatím nesahá. Dále si však
prohlubuje znalosti výslovnosti.
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:
Student je již schopen vést konstruktivní rozhovor, který se snaží vést plynulou
formou. V dialogu dokáže být pohotový.

poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů
a3- produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i
tematicky
a7- interakce ústní
a8- interakce písemná
Jazykové prostředky:
a10- slovní zásoba a její tvoření
a11- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
a12- grafická podoba jazyka a pravopis
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
a14- komunikační situace: získávání a poskytování informací v oblasti
osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní – nakupování jízdenek a vstupenek,
zboží, občerstvení, uvedení do společnosti, objednávka v restauraci,
sjednání schůzky, jednání s budoucím zaměstnavatelem, informování se na
služby, objednávka služby, dotazy v informačním středisku a na ulici v
neznámém městě, oficiální nebo obchodní dopis, vzkaz, blahopřání apod.
Poznatky o zemích studovaného jazyka:
a16- vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání
země (zemí) příslušné jazykové oblasti, její (jejich) kultury (včetně umění a
literatury), tradic a společenských zvyklostí
FONETIKA:
Student chápe charakteristiku fonetického přepisu a stále pokračuje v
upevňování dosud nastudovaných přízvukových a intonačních návyků.
MLUVNICE:
Zpočátku opakujeme časy probrané v prvním ročníku. Po zopakování by se
žák měl seznámit s časem present perfect a s časem past continuous. S
časy se souběžně učí potřebné předložky a další nezbytné prvky (ever,
never, just,...). Další částí probírané gramatiky jsou modální slovesa.
SLOVNÍ ZÁSOBA A TÉMATA:
Student se seznamuje se složitějšími tématy, která jsou běžnou součástí
společenského a kulturního života. Jde o vesmír a vědu, počítače, ale také o
environment celkově, kde nabývá důležitou slovní zásobu, kterou bude dále
využívat, a která bude nezbytná pro práci v moderní společnosti. Dále jsou
zvolena odlehčenější témata: charaktery a osobnosti, hrdinové,apod. V
tomto ročníku se již student připravuje na své budoucí povolání, které je
konkretizováno zvoleným oborem. Vytváří si slovní zásobu, která je
aplikovatelná ve chvílích, kdy žádá o práci, při tvorbě životopisu, apod.
KOMUNIKAČNÍ SITUACE:
Pro studenta na této úrovni angličtiny by již neměl být problém vcelku zdatně
komunikovat se svým protějškem a vhodně reagovat na jeho podněty.

ODS 2
ODS 5
ŽIV 2
PRA 2
PRA 5

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
A4- vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické podobě a
umí přeložit přiměřený text
A5-reaguje komunikativně správně v běžných životních situacích a
v jednoduchých pracovních situacích v rozsahu aktivně osvojených jazykových
prostředků, dokáže si vyžádat a podat jednoduchou informaci, sdělit své
stanovisko
A6- požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či sdělení
nebo zpomalení tempa řeči
A7- vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi nebo zážitky ze

Učivo
Řečové dovednosti a jazykové prostředky:
a10- slovní zásoba a její tvoření
a11- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
a12- grafická podoba jazyka a pravopis
Jazykové prostředky:
a10- slovní zásoba a její tvoření
a11- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
a12- grafická podoba jazyka a pravopis
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
a13- tematické okruhy: osobní údaje a životopis, dům a domov, volný čas a
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Přesahy a vazby, průřezová témata
č1, č2, č7, č10, č11, č19, č20, č22,
č24, č25

ŽIV 2
ŽIV 3
PRA 2

svého prostředí
A8-- zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z vyslechnutého nebo
přečteného textu, samostatně, popř. s pomocí slovníku a jiných jazykových
příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení, jednoduchého
popisu, vyprávění, osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřán
A10- vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru
A13- používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací
A14- vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům, pohotově a
vhodně řeší každodenní snadno předvídatelné řečové situace i jednoduché a
typické situace týkající se pracovní činnosti
POSLECH:
Student rozumí textu, který je prezentován spisovnou angličtinou. Mluvený
projev však není veden rodilým mluvčím a je tudíž ochuzen o jistá fonetická
specifika.
ČTENÍ:
Schopnost čtení a porozumění textu s konkrétním i abstraktním obsahem,
který není tematicky odvozen z právě probíraného učiva.
ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV:
Student již načerpal takovou slovní zásobu, že zvládá jak ústní, tak písemný
projev na dané téma. Měl by být schopen umět na zvolené téma diskutovat a
disponovat smysluplnými argumenty.
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:
Dochází k dalšímu zdokonalování a prohlubování schopnosti komunikace a k
osvojování si dalších řečových dovedností.

zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, péče o zdraví, každodenní život,
nakupování, vzdělání, Česká republika, země dané jazykové oblasti; práce
a zaměstnání aj.
Poznatky o zemích studovaného jazyka:
a17- informace ze sociokulturního prostředí příslušných jazykových oblastí
v kontextu znalostí o České republice
FONETIKA:
Studentův náhled na fonetickou stránku jazyka už by měl být dostatečný a
měl by mít zvládnuté frázování a chápat fonetické jednotlivosti angličtiny tak,
aby je mohl využít v praktické komunikaci.
MLUVNICE:
Opět se zpočátku soustředíme na opakování časů a dále je doplňujeme o
present perfect continuous a past perfect. V gramatice by dále měl student
nebýt informace o kondicionálech, pasivech, počitatelných a nepočitatelných
zájmenech, naposledy pak relative pronouns a relative clauses.
SLOVNÍ ZÁSOBA A TÉMATA:
Na této úrovni by měl žák jen prohlubovat znalosti mediálně komunikační.
Užívání webu, chápat a znát různé zdroje informací a s nimi spojenou slovní
zásobu. Můžeme se začít orientovat i na kulturu a světové dění a neustále
do výuky vsouváme geografii, environment a komunikaci vhodnou pro
zaměstnání v daném oboru, kterou, jak jsme již uvedli, využije žák při
závěrečné zkoušce a nejen u ní. Vše je shrnuto v tématech: komunikace,
media, banky, fotografie a výtvarné umění, globální problémy, ekologie,
tvorba dotazníku, životopisu, dialogy s imaginárním zaměstnavatelem.
KOMUNIKAČNÍ SITUACE:
V tuto chvíli je student připraven na ústní/mluvenou prezentaci.Měl by být
schopen argumentovat v podstatě na jakékoli nově otevřené téma a svoje
stanoviska si v eventuelní diskuzi umět obhájit.
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PRA 5

SOCIÁLNÍ A ETICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu
V rámci tohoto předmětu je realizována podstatná část vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání z RVP pro SOU a navazuje na ŠVP- ZV Waldorfské školy
Příbram. Svým vzdělávacím obsahem koresponduje s průřezovými tématy Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce. V rámci tohoto předmětu je ve
třetím ročníku realizován projekt Sociální praktikum (viz Charakteristika školy – Dlouhodobé projekty).
V souladu s posláním waldorfské pedagogiky a cílovým zaměřením vzdělávací oblasti předmět poskytuje prostor pro celostní rozvoj osobnosti žáků ve smyslu
prohlubování schopnosti vcítění ( empatie) a vědomí vlastní odpovědnosti, rozvoje sociálních dovedností ( komunikace, spolupráce, řešení konfliktů aj.), poznání
struktur, problémů a mechanismů fungování společnosti, porozumění procesu společenského vývoje i vývoje jedince a vědomí jejich vzájemné provázanosti v rámci
kontextu s universem a především pochopení sebe sama jako jedinečné svobodné (tj. tvůrčí a odpovědné) lidské bytosti. Prostřednictvím následující výchovně
vzdělávací strategie je možné působit na rozvoj osobnosti žáků v souladu s etickým (nikoli výhradně intelektuálním) přístupem ke světu. Přátelské a otevřené
prostředí naší školy je nezbytnou součástí této strategie.
Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný výkon (popřípadě za praktickou činnost).
Forma realizace
Vyučovací předmět sociální a etická výchova je zařazen jako povinný předmět v 1. – 3. ročníku pro obor vzdělání Umělecký truhlář a řezbář a obor krejčí.
Vyučování tohoto předmětu je zpravidla rozděleno na epochy a vedlejší hodiny. Epochy i vedlejší hodiny jsou věnovány jednotlivým tématům vzdělávacího obsahu
daného ročníku dle časové dotace uvedené v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách sociální a etické výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy:
Kompetence k učení
Učitel
 podněcuje žáky k samostatnému nalézání hlubších souvislostí
 vede žáky k samostatnosti při vypracovávání referátů a domácích úkolů a k používání různých zdrojů informací
 na hodinách pracuje s ukázkami odborného textu a zjišťuje, jak mu žáci rozumí
 zadává práci ve dvojicích nebo ve skupinách s následující diskuzí a prezentací výsledků
 pravidelně písemně hodnotí kvalitu poznámkových sešitů žáků (přednosti, rezervy)
 používá audiovizuální pomůcky
 pořádá exkurze, besedy, projektové dny, setkání s odborníky, semináře aj.
 komentuje aktuální významná výročí a události (státní a křesťanské svátky, mezinárodní dny apod.)
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy vysvětlili, jak pochopili zadaný úkol
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vede žáky kladením otevřených otázek ke kritickému myšlení a schopnosti obhájit svá stanoviska
navozuje problémové situace, které žáci společně řeší např. metodou „brainstorming“ (hledání optimálního řešení)
pomocí výzkumných metod v rámci individuálních úkolů (experimenty, pozorování, rozhovory, dotazníky aj.) vytváří pro žáky prostor k ověřování
teoretických poznatků
seznamuje žáky s efektivními metodami řešení problémů

Kompetence komunikativní
Učitel
 vede žáky k přesnému vyjadřování a používání vhodných pojmů
 vyžaduje, aby žáci k vypracovávání a prezentaci referátů a seminárních prací přistupovali originálně (s využitím netradičních zdrojů a pomůcek)
 zařazuje v hodinách úkoly a psychosociální cvičení podporující rozvoj konstruktivní komunikace
 zajímá se o názory, zkušenosti a náměty žáků
 podněcuje žáky k výběru a zpracování témat k diskuzi (následně pomáhá diskuzi řídit)
Kompetence sociální a personální
Učitel
zadává žákům skupinové úkoly, které vyžadují týmovou spolupráci
podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky
citlivým přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti
hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
pomáhá rozvíjet sociální dovednosti žáků pomocí vhodných psychosociálních cvičení
podporuje prohloubení empatie žáků vyprávěním nebo čtením příběhů k zamyšlení
Kompetence občanská
Učitel
vyžaduje dodržování pravidel slušného jednání
seznamuje žáky s platnou legislativou, demokratickými principy a obecnými morálními zásadami
pomáhá rozvíjet altruistické postoje žáků zařazováním prožitkových forem vyučování
ukazuje na příkladech, že jiný neznamená nepřátelský
podporuje rozvoj odpovědného a tvůrčího přístupu žáků k životu (příklady slavných osobností, psychosociální cvičení)
Kompetence pracovní
Učitel
 dbá, aby si žáci plnili své úkoly
 dodává žákům sebedůvěru
 vede žáky ke zvážení vlastních schopností a dovedností při výběru dalšího studia nebo zaměstnání
 poskytuje žákům konzultace při plnění náročnějších pracovních úkolů
 pomáhá žákům při získávání dovednosti efektivní organizace práce
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Člověk v lidském společenství
S1- popíše na základě pozorování lidí kolem sebe a informací z médií, jak
jsou lidé v současné české společnosti rozvrstveni z hlediska národnosti,
náboženství a sociálního postavení; vysvětlí, proč sám
sebe přiřazuje k určitému etniku (národu…);
EČ 9 – orientace v nabídce kulturních institucí
EČ 10 – typické znaky kultur hl. národů na našem území
S2- dovede aplikovat zásady slušného chování v běžných životních
situacích; uvede příklady sousedské pomoci a spolupráce, lásky, přátelství
a dalších hodnot;
S3- uvede, jaká práva a povinnosti pro něho vyplývají z jeho role v rodině,
ve škole, na pracovišti;
S10- popíše specifika některých náboženství, k nimž se hlásí obyvatelé ČR
a Evropy;
S11- vysvětlí, čím mohou být nebezpečné některé náboženské sekty nebo
a náboženská nesnášenlivost;
S17- uvede příklady extremismu, např. na základě mediálního
zpravodajství nebo pozorováním jednání lidí kolem sebe; vysvětlí, proč jsou
extremistické názory a jednání nebezpečné;
S22- objasní, jak se mají řešit konflikty mezi vrstevníky a žáky, co se
rozumí šikanou a vandalismem a jaké mají tyto jevy důsledky
S45- na příkladu (z médií nebo z jiných zdrojů) vysvětlí, jakých metod
používají teroristé a za jakým účelem
Vzdělávání pro zdraví
T7- dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení konfliktních
situací;
EČ 11 – vhodné společenské chování v dané situaci
T8- objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život jednotlivce,
rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit své zdraví;
T9- diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu životu;
T10- dovede posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl jedince a na
péči o své zdraví;
T11- popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů
obyvatel
Člověk jako občan
S5- na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho může vzniknout napětí nebo
konflikt mezi příslušníky většinové společnosti a příslušníkem některé z
menšin;
S6- vysvětlí na příkladech osudů lidí (např. civilistů, zajatců, Židů, Romů,
příslušníků odboje…), jak si nacisté počínali na okupovaných územích;
S7- uvede konkrétní příklady ochrany menšin v demokratické společnosti;
S8- je schopen rozeznat zcela zřejmé konkrétní příklady ovlivňování
veřejnosti (např. v médiích, v reklamě, jednotlivými politiky…);

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata
t1, t2, t3, t4, t5, eč 9 a16

Člověk v lidském společenství
s1- lidská společnost a společenské skupiny, současná česká společnost, její
vrstvy
eč 9 – kulturní instituce v ČR a v regionu
s2- odpovědnost, slušnost, optimismus a dobrý vztah k lidem jako základ
demokratického soužití v rodině i v širší komunitě
s3- sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti
s7- víra a ateismus, náboženství a církve, náboženská hnutí a sekty,
náboženský fundamentalismus, sociálně-patologické jevy

Péče o zdraví
t1- činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl, pohybové aktivity,
výživa a stravovací návyky, rizikové chování aj.
eč 16 – fce reklamy a propagačních prostředků a jejich vliv na životní prostředí
t2- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální dovednosti; rizikové faktory
poškozující zdraví
t3- odpovědnost za zdraví své i druhých; péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci; práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
t4- partnerské vztahy; lidská sexualita
t5- prevence úrazů a nemocí
Člověk jako občan
s5- rasy, národy a národnosti; většina a menšiny ve společnosti – klady
vzájemného obohacování a problémy multikulturního soužití; genocida v době
druhé světové války, jmenovitě Slovanů, Židů, Romů a politických odpůrců;
migrace v současném světě, migranti, azylanti
s6- postavení mužů a žen v rodině a ve společnosti
s9- svobodný přístup k informacím; média (tisk, televize, rozhlas, internet),
funkce médií, kritický přístup k médiím, média jako zdroj zábavy a poučení
s10- stát a jeho funkce, ústava a politický systém ČR, struktura veřejné správy,
obecní a krajská samospráva
s11- politika, politické strany, volby, právo volit
s12- politický radikalismus a extremismus, aktuální česká extremistická scéna
a její symbolika, mládež a extremismus
s13- občanská společnost, občanské ctnosti potřebné pro demokracii a
multikulturní soužití;
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ODS 2
ODS 3
ODS 4
ODS 6

S9- na základě pozorování života kolem sebe a informací z médií uvede
příklady porušování genderové rovnosti (rovnosti mužů a žen);
S13- uvede příklady jednání, které demokracii ohrožuje (sobectví, korupce,
kriminalita, násilí, neodpovědnost…)
S14- vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, událostí a lidí v médiích
(mediální obsahy) přijímat kriticky;
S15- uvede, k čemu je pro občana dnešní doby prospěšný demokratický
stát a jaké má ke svému státu a jeho ostatním lidem občan povinnosti;
S16- uvede nejvýznamnější české politické strany, vysvětlí, proč se
uskutečňují svobodné volby a proč se jich mají lidé zúčastnit; popíše, podle
čeho se může občan orientovat, když zvažuje nabídku politických stran;
S18- uvede konkrétní příklad pozitivní občanské angažovanosti;
S19- uvede základní zásady a principy, na nich je založena demokracie;
S20- dovede debatovat o zcela jednoznačném a mediálně známém
porušení principů nebo zásad demokracie;
S21- v konkrétních příkladech ze života rozliší pozitivní jednání (tj. jednání,
které je v souladu s občanskými ctnostmi), od špatného-nedemokratického
jednání;
S39- popíše státní symboly;

s14- základní hodnoty a principy demokracie

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Člověk a právo
S23- popíše, čím se zabývá policie, soudy, advokacie a notářství;
S24- uvede, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní
odpovědnost;
S25- dovede reklamovat koupené zboží nebo služby;
S26- dovede z textu fiktivní smlouvy běžné v praktickém životě (např. o
koupi zboží, cestovním zájezdu, pojištění) zjistit, jaké mu z ní vyplývají
povinnosti a práva;
S27- vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi a rodiči, mezi manželi; dovede
v této oblasti práva vyhledat informace a pomoc při řešení konkrétního
problému;
S28- dovede aplikovat postupy vhodného jednání, stane-li se svědkem
nebo obětí kriminálního jednání (šikana, lichva, násilí, vydírání…);
S12- uvede základní lidská práva, která jsou zakotvena v českých
zákonech – včetně práv dětí, popíše, kam se obrátit, když jsou lidská práva
ohrožena;
Česká republika, Evropa a svět
S38- dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, podle mapy popíše její
polohu a vyjmenuje sousední státy;
S40- vysvětlí, k jakým nadnárodním uskupením ČR patří a jaké jí z toho
plynou závazky;
S41- uvede příklady velmocí, zemí vyspělých, rozvojových a zemí velmi
chudých (včetně lokalizace na mapě);
S42- na příkladech z hospodářství, kulturní sféry nebo politiky popíše,
čemu se říká globalizace;
S43- uvede hlavní problémy dnešního světa (globální problémy), lokalizuje
na mapě ohniska napětí v soudobém světě;

Učivo
Člověk a právo
s15- právo a spravedlnost, právní stát, právní ochrana občanů, právní vztahy,
právní řád
s16- soustava soudů v ČR; právnická povolání (notáři, advokáti, soudcové)
s17- právo a mravní odpovědnost v běžném životě; vlastnictví; smlouvy;
odpovědnost za škodu
s18- manželé a partneři; děti v rodině, domácí násilí
s19- trestní právo: trestní odpovědnost, tresty a ochranná opatření, orgány
činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, vyšetřovatel, soud),
s20- kriminalita páchaná na mladistvých a na dětech; kriminalita páchaná
mladistvými
s8- lidská práva, jejich obhajování a možné zneužívání, veřejný ochránce práv,
práva dětí, holocaust
Česká republika, Evropa a svět
s33- současný svět: bohaté a chudé země, velmoci; ohniska napětí v
soudobém světě
s34- ČR a její sousedé
s35- České státní a národní symboly
s36- globalizace
s37- globální problémy
s38- ČR a evropská integrace
s39- nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu ve světě
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Přesahy a vazby, průřezová témata

ODS 7
ŽIV 2
ODS 4

S44- popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti a výhody z členství v EU
plynou našim občanům

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Člověk a hospodářství
S4- dovede sestavit fiktivní odpovědný rozpočet životních nákladů;
S29- vysvětlí, co má vliv na cenu zboží;
S30- dovede vyhledat nabídky zaměstnání, kontaktovat případného
zaměstnavatele
a úřad práce, prezentovat své pracovní dovednosti a zkušenosti;
S31- popíše, co má obsahovat pracovní smlouva;
S32- dovede vyhledat poučení a pomoc v pracovněprávních záležitostech;
S33- dovede si zřídit peněžní účet, provést bezhotovostní platbu, sledovat
pohyb peněz
na svém účtu;
S34- dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda a pracovní zařazení odpovídají
pracovní smlouvě a jiným písemně dohodnutým podmínkám;
S35- vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a zdravotní pojištění;
S36- dovede zjistit, jaké služby poskytuje konkrétní peněžní ústav (banka,
pojišťovna) a na základě zjištěných informací posoudit, zda konkrétní služby
jsou pro něho únosné (např. půjčka), nebo nutné a výhodné;
S37- dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v tíživé sociální situaci;

Učivo
Člověk a hospodářství
s4- hospodaření jednotlivce a rodiny; řešení krizových finančních situací,
sociální zajištění občanů
s21- trh a jeho fungování (zboží, nabídka, poptávka, cena)
s22- hledání zaměstnání, služby úřadů práce
s23- nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace
s24- vznik, změna a ukončení pracovního poměru
s25- povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele
s26- druhy škod, předcházení škodám, odpovědnost za škodu
s27- peníze, hotovostní a bezhotovostní peněžní styk
s28- mzda časová a úkolová
s29- daně, daňové přiznání
s30- sociální a zdravotní pojištění
s31- služby peněžních ústavů
s32- pomoc státu, charitativních a jiných institucí sociálně potřebným
občanům
Realizace sociálního projektu.
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Přesahy a vazby, průřezová témata

e3, e11, e14, e16, e17
PRA 5
PRA 6
PRA 8
ODS 1
ODS 2
ODS 6

PŘÍRODOVĚDNÝ ZÁKLAD
Charakteristika předmětu
Předmět Přírodovědný základ naplňuje cíle vzdělávacích oborů Fyzikální vzdělávání, Chemické vzdělávání a Biologické a ekologické vzdělávání. Výuka přírodních
věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do
dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a
vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi.
Fyzikální vzdělávání vede žáky k umění hledat principy jevů a zacházet se vztahy fyzikálních veličin. Přibližuje žákům klíčové historické otázky a výzkumy dřívějších
dob. Dále se zabývá elektřinou, magnetismem a základem radioaktivity. Vzdělávání v principu vychází z experimentů, probíhá pomocí praktických otázek na běžné a
technické fyzikální jevy, a tak vede žáky k poznávání zákonitosti Země a vesmíru.
Chemické vzdělávání směřuje k hledání základních souvislostí, k předvídání a ovlivňování chemických dějů, k rozvíjení správného jednání v praktických situacích a
k nalézání zodpovědného občanského postoje. Je zaměřeno na pozorování, experiment, vytváření a ověřování hypotéz, ústní a písemné interpretování závěrů
z nich vyvozených. Důraz je kladen na získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první
pomoc při úrazech s nebezpečnými látkami.
Biologické a ekologické vzdělávání zahrnuje tři základní pohledy na člověka a přírodní prostředí. Jedním z nich je studium živé i neživé přírody a zákonitostí v ní
přítomných. Další pohled nabízí zkoumání interakce člověka a přírodního prostředí s důrazem na hledání příčin a následků lidského chování, zároveň však žáky
vedeme i k odhalení opačného působení přírody na lidské chování. Třetí pohled je pak upřen na člověka jako organismus, který v sobě skrývá obrovské síly ducha,
zároveň je však příslušníkem živočišné říše a podléhá jejím zákonitostem. Poznání biologie člověka není pravým cílem výuky, tím je spíše odpovědné zacházení
s vlastním tělem vycházející z jeho znalosti a uvědomování si rizik určitého typu chování (nedbalost, užívání škodlivých látek apod.).
Ve výuce přírodovědného základu jsou rozvíjena průřezová témata: Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti.
Žáci budou hodnoceni za svůj ústní a písemný projev a za své výkony při plnění praktických úkolů.
Forma realizace
Přírodovědný základ je předmětem povinným a je vyučován ve třech ročnících v rámci hlavního vyučování nebo v hodinách vedlejšího vyučování, předmět je
realizován od začátku 10. ročníku do konce 12. ročníku dle rozvržení v učebním plánu v rozsahu 96 hodin.
Výchovné a vzdělávací strategie
Užívané formy a metody práce jsou závislé na charakteru učiva, cílech vzdělávání a zahrnují rozhovor s prvky problémového vyučování, objasňování, frontální výuku
s praktickými cvičeními a pomůckami, samostatnou práci žáků s různými zdroji informací, skupinovou práci, řešení zadaných úkolů, demonstrační pokusy,
laboratorní pokusy žáků a zpracování jejich výsledků, exkurze. Mnohé cíle se naplňují v projektu, kterým je ve druhém ročníku Ekologický týden
Prostřednictvím předmětu přírodovědný základ rozvíjí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
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Kompetence k učení
Učitel
 používá širokou škálu různorodých metod výuky, kombinuje ji a přizpůsobuje žákům
 pomáhá žákovi pracovat s texty, informacemi a kriticky je vyhodnocovat
 vede žáka k hodnocení jeho vlastního pokroku při učení a přijímání hodnocení od jiných lidí
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vytváří modelové situace, ve kterých žáci hodnotí správnost jednotlivých možných řešení
 vede žáky k volbě takových prostředků, které jsou pro řešení daného problému nejvhodnější, k využívání vlastních vědomostí a zkušeností
 orientuje učivo na realitu každodenního života
Komunikativní kompetence
Učitel
 zařazuje do výuky diskusi, v níž má každý žák možnost prezentovat své názory
 organizuje práci ve dvojicích či skupinách
 vede žáky k osvojení odborné terminologie a vyjadřování svých názorů slovem i písmem
Personální a sociální kompetence
Učitel
 zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují a společně řeší určité problémy
 vede žáky k poznání a posouzení svých schopností, k sebereflexi
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 reflektuje aktuální dění a zařazuje ho do výuky
 pěstuje u žáků úctu k životu především v souvislosti s jeho trvalým udržením na Zemi
 při modelových situací učí žáky aktivně hájit práva svá i práva jiných (lidí, zvířat, rostlin)
Matematické kompetence
Učitel
 vede žáky k používání a převádění běžných jednotek
 k vybírání takových úloh, které rozvíjí matematické schopnosti a odhad žáků
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Učitel
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zadává žákům referáty, při jejichž přípravě pracují s různými informačními zdroji a získané informace prezentuj

Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Přesahy
témata

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:
F1- rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb hmotného bodu;
F2- určí síly, které působí na tělesa, a popíše,jaký druh pohybu tyto síly
vyvolají;
F3- určí mechanickou práci a energii při pohybu tělesa působením stálé síly;
F4- vysvětlí na příkladech platnost zákon a zachování mechanické energie;
F5- určí výslednici sil působících na těleso;
F6- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh;
F7- vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v technické praxi;
F8- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a způsoby její změny;
F9- popíše principy nejdůležitějších tepelných
motorů;
F10- popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a v technické
praxi;
F11- popíše elektrické pole z hlediska jeho
působení na bodový elektrický náboj;
F12- řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona;
F13- popíše princip a použití polovodičových součástek s přechodem PN;
F14- určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem;
F15- popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice;

1 Mechanika
f1- pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici
f2- Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace
f3- mechanická práce a energie
f4- posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil
f5- tlakové síly a tlak v tekutinách

F16- rozliší základní druhy mechanického vlnění a popíše jejich šíření;
F17- charakterizuje základní vlastnosti zvuku;
F18- chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany sluchu;
F19- charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v různých
prostředích;
F20- řeší úlohy na odraz a lom světla;
F21- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami;
F22- vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad;
F23- popíše význam různých druhů elektromagnetického záření;
F24- popíše strukturu elektronového obalu atomu z hlediska energie elektronu;
F25- popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje základní nukleony;
F26- vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše způsoby ochrany před jaderným
zářením;
F27- popíše princip získávání energie v jaderném reaktoru;
F28- charakterizuje Slunce jako hvězdu;
F29- popíše objekty ve sluneční soustavě;
F30- zná příklady základních typů hvězd.

4 Vlnění a optika
f14- mechanické kmitání a vlnění
f15- zvukové vlnění
f16- světlo a jeho šíření
f17- zrcadla a čočky, oko
f18- druhy elektromagnetického záření,
rentgenové záření

2 Termika
f6- teplota, teplotní roztažnost látek
f7- teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa
f8- tepelné motory
f9- struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství
3 Elektřina a magnetismus
f10- elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče
f11- elektrický proud v látkách, zákony elektrického proudu, polovodiče
f12magnetické
pole,
magnetické
pole
elektrického
proudu,
elektromagnetická indukce
f13- vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie střídavým proudem

5 Fyzika atomu
f19- model atomu, laser
f20- nukleony, radioaktivita, jaderné záření
f21- jaderná energie a její využití

a

vazby,

průřezová

tt14, tt20, o3, ot3

ŽIV1

o2, o4, ot2, ot4
ŽIV1

tt1, tt2, kp2

ŽIV1

6 Vesmír
f22- Slunce, planety a jejich pohyb, komety
f23- hvězdy a galaxie

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy
témata

Učivo
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a

vazby,

průřezová

Žák:
CH1- dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek;
CH2- popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby;
CH3- zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků
a sloučenin;
CH4- popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění
v periodické soustavě prvků;
CH5- popíše základní metody oddělování složek ze směsí a jejich využití
v praxi;
CH6- vyjádří složení roztoku a připraví roztok požadovaného složení;
CH7- vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou chemickou
reakci chemickou rovnicí;
CH8- provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít v odborné praxi;
CH9- vysvětlí vlastnosti anorganických látek;
CH10- tvoří chemické vzorce a názvy vybraných anorganických sloučenin;
CH11- charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich
využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví
a životní prostředí;
CH12- charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a
tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy;
CH13- uvede významné zástupce jednoduchých organických sloučenin a
zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska
vlivu na zdraví a životní prostředí;
CH14 - charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny;
CH15 - charakterizuje nejdůležitější přírodní látky;
CH16- popíše vybrané biochemické děje,
T6 - orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních směrech.

Obecná chemie
ch1- chemické látky a jejich vlastnosti
ch2- částicové složení látek, atom, molekula
ch3- chemická vazba
ch4- chemické prvky, sloučeniny
ch5- chemická symbolika
ch6- periodická soustava prvků
ch7- směsi a roztoky
ch8- chemické reakce, chemické rovnice
ch9- výpočty v chemii

f19, f20, f21, t6

ODS1
ODS2
ŽIV2
ŽIV3

Anorganická chemie
ch10- anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli
ch11- názvosloví anorganických sloučenin
ch12- vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v odborné
praxi
Organická chemie
ch13- vlastnosti atomu uhlíku
ch14- základ názvosloví organických sloučenin
ch15- organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi
Biochemie
ch16- chemické složení živých organismů
ch17- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny,
biokatalyzátory
ch18- biochemické děje

3. ročník
Přesahy
a
průřezová témata

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:
B11- vysvětlí základní ekologické pojmy;
B12- charakterizuje abiotické (sluneční záření, atmosféra, pedosféra,
hydrosféra) a biotické faktory prostředí (populace, společenstva, ekosystémy);
B13- charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve společenstvu;
B14- uvede příklad potravního řetězce;
B15- popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska látkového a
energetického;
B16- charakterizuje různé typy krajiny a její využívání člověkem;

2 Ekologie
b8- základní ekologické pojmy
b9- ekologické faktory prostředí
b10- potravní řetězce
b11- koloběh látek v přírodě a tok energie
b12- typy krajiny

B17- popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody;
B18- hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního
prostředí;
B19- charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví;

3 Člověk a životní prostředí
b13- vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím
b14- dopady činností člověka na životní prostředí
b15- přírodní zdroje energie a surovin
b16- odpady
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vazby,

f10, f20, f23, f28, ch1, ch11, ch12,
i9, i20, i24
ŽIV1

zo15, s18, s43, ch11, ch12, ch13,
ch14, ch15, m23, i9, i20, i24
ŽIV2

B20- charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich
obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prostředí;
B21- popíše způsoby nakládání s odpady;
B22- charakterizuje globální problémy na Zemi;
B23- uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá
informace o aktuální situaci;
B24- uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu;
B25- uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na
ochranu přírody a prostředí;
B26- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, ekonomických,
technologických a sociálních přístupů k ochraně životního prostředí;
B27- zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a
životního prostředí;
B28- na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe navrhne
řešení vybraného environmentálního problému.
T2- popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí
B1- charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi;
B2- vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav;
B3- popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku života;
B4- vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou;
B5- charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a uvede rozdíly;
B6- uvede základní skupiny organismů a porovná je;
B7- objasní význam genetiky;
B8- popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav;
B9- vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy zdravého životního stylu;
B10- uvede příklady bakteriálních, virových a jiných onemocnění a možnosti
prevence;
T1- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku

b17- globální problémy
b18- ochrana přírody a krajiny
b19- nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
b20- zásady udržitelného rozvoje
b21- odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí

1 Základy biologie
b1- vznik a vývoj života na Zemi
b2- vlastnosti živých soustav
b3- typy buněk
b4- rozmanitost organismů a jejich charakteristika
b5- dědičnost a proměnlivost
b6- biologie člověka
b7- zdraví a nemoc
t1- činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl, pohybové aktivity,
výživa a stravovací návyky, rizikové chování aj.
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ŽIV3

kp4, f22, I9, i20, i24

MATEMATIKA
Charakteristika předmětu
V rámci tohoto předmětu je realizován celý obsah vzdělávací oblasti Matematika z RVP pro učební obory a navazuje na ŠVP-ZV Waldorfské školy Příbram. Svým
vzdělávacím obsahem úzce souvisí především s obsahy předmětů Přírodovědný základ a Informatika, přesahuje však i do předmětu Výtvarné výchovy a Dějiny
umění.
Kritické myšlení je člověku vlastní a pro život naprosto nepostradatelné. Schopnost takto myslet se však musí systematicky rozvíjet. Právě předmět Matematika má
na tomto rozvoji značný podíl. Jejím hlavním záměrem je vést k uvědomování si, pochopení a pojmenování problémů, provedení eventuálního odhadu výsledku, ale
zejména pokusu o nalezení optimálního postupu řešení a jeho následnou realizaci. Žáka zde učíme schopnosti realisticky vyhodnotit, zda skutečně tímto postupem,
který si sám zvolil, dospěl k požadovanému cíli, a jeho případnému přehodnocení. Během tohoto procesu se tedy žák seznamuje s nezbytností volby správné
strategie. Ve výsledku ale pochopí, že na základě nových zkušeností podložených logickými argumenty mu někdy nezbývá než změnit svůj názor i případně uznat
svou chybu. Žáky dále učíme vztahu mezi předpoklady a tvrzeními, která záhy nejen přestávají mylně zaměňovat, ale hlavně správně rozhodují, zda tvrzení z
daných předpokladů skutečně vyplývají. Tento předmět rozvíjí také jak schopnosti geometrické a prostorové představivosti, tak dovednosti správně číst v grafech,
tabulkách a schématech, které žák nepochybně uplatní ve svém každodenním životě. Své žáky tedy seznamujeme s širokým uplatněním matematiky ve všech
oborech lidské činnosti a vedeme je, aby si uvědomili nutnou znalost alespoň jejích základů pro svůj budoucí život.
Přátelské a otevřené prostředí naší školy a aplikování principů waldorfské pedagogiky je právě vhodným stimulem, abychom v žácích nepotlačili přirozenou lidskou
matematickou hravost a uspokojení z objevování, které jsou samy o sobě od matematiky jako takové neoddělitelné.
Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný projev a praktickou činnost.
Forma realizace
Vyučovací předmět matematika je zařazen jako povinný předmět v 1. - 3. ročníku učebního oboru. Týdenní časová dotace v 1. ročníku jsou 2 hodiny, ve 2. a 3.
ročníku 1 hodina. Vyučování tohoto předmětu je rozděleno v 1.ročníku na epochy a procvičovací hodiny, ve 2. a 3.ročníku probíhá výuka pouze v procvičovacích
hodinách. Epocha je věnována některému z témat vzdělávacího obsahu daného ročníku. V procvičovacích hodinách se aplikují získané znalosti, případně jsou
probírány menší tématické celky.
Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách matematiky jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy:
Kompetence k učení
Učitel
 upozorňuje žáky na zajímavé matematické problémy
 zadává přípravu na určité hodiny formou samostudia a následné diskuze
 vede žáky k samostatnosti při vypracovávání referátů a domácích úkolů a k používání různých zdrojů informací
 na hodinách pracuje s ukázkami odborného textu a zjišťuje, jak mu žáci rozumí
 zařazuje do vyučování práci s chybou, vede žáky k odhalování záměrných chyb při řešení některých úloh
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy vysvětlili, jak pochopili zadaný úkol a jak navrhují postupovat při jeho řešení
 vede žáky k používání názorných náčrtků, grafů a schémat jako pomůcky pro řešení úloh
 navozuje problémové situace, které žák analyzuje a navrhuje různé způsoby řešení
 vede žáka k posouzení různých způsobů řešení a nalezení nejefektivnějšího
Kompetence komunikativní
Učitel
 vede žáka k přesnému vyjadřování a používání vhodných pojmů
 vyžaduje řešení úloh s vysvětlením použitého postupu
Personální a sociální kompetence
Učitel
podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky
vede je ke kritickému myšlení a schopnosti pochybovat
vhodným přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 ukazuje, jak jednat na základě morálních principů a společenského chování
 podporuje žáky k jednání v duchu udržitelného rozvoje a uznávání hodnoty lidského života
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky k odpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti a k přehledu o možnostech vlastního uplatnění na trhu práce
Matematické kompetence
Učitel
 učí správně převádět a používat jednotky a měřítka
 učí žáky číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata)
 vede žáky k provádění reálného odhadu výsledku řešení dané úlohy
 zadává úkoly, kde musí žáci nacházet vztahy mezi jevy a předměty a musí je umět popsat a využít v daném řešení
 učí aplikaci matematických postupů při řešení běžných úkolů v praxi
 používá úkolů, kde musí žáci aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
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Vzdělávací obsah předmětu matematika
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
M1- provádí aritmetické operace s přirozenými a celými čísly;
M2- používá různé zápisy racionálního čísla;
M3- provádí aritmetické operace se zlomky a desetinnými čísly;
M4- zaokrouhlí desetinné číslo;
M5- znázorní reálné číslo na číselné ose;
M6- určí druhou mocninu a odmocninu čísla pomocí kalkulátoru;
M7- používá trojčlenku a řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu;
M8- provádí početní výkony s mocninami s celočíselným mocnitelem;
Žák:
M9- provádí operace s mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení) a lomenými
výrazy;
M10- rozloží mnohočlen na součin a užívá vztahy pro druhou mocninu
dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin;
Žák:
M15- užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, odchylka dvou přímek,
vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka a její délka,
úhel a jeho velikost;
M16- sestrojí trojúhelník, různé druhy rovnoběžníků a lichoběžník z daných
prvků a určí jejich obvod a obsah;
M17- rozliší shodné a podobné trojúhelníky a své tvrzení zdůvodní užitím vět o
shodnost a podobnosti trojúhelníků;
M18- určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou polohu přímky a kružnice;
M19- řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
a věty Pythagorovy;

Učivo

Přesahy a vazby,průřezová témata

1 Operace s reálnými čísly
m1- přirozená a celá čísla
m2- racionální čísla
m3- reálná čísla
m4- procento a procentová část
m5- mocniny a odmocniny

2 Výrazy a jejich úpravy
m6- mnohočleny
m7- lomené výrazy

řv- zeměměřičské praktikum
5 Planimetrie
m13- základní pojmy
m14- trojúhelník
m15- mnohoúhelníky
m16- kružnice a kruh
m17- trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
M11- lineární rovnice o jedné neznámé;
M12- lineární nerovnice o jedné neznámé a jejich soustavy;
Žák:
M13- sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce roste nebo klesá;
M14- aplikuje v úlohách poznatky o funkcích, úpravách výrazů a rovnic;

Učivo
3 Řešení rovnic a nerovnic v množině R
m8- úpravy rovnic
m9- vyjádření neznámé ze vzorce
m10- slovní úlohy
4 Funkce
m11- základní pojmy: pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce,
graf
m12- druhy funkcí: přímá a nepřímá úměrnost, lineární funkce

Přesahy a vazby,průřezová témata

Učivo
6 Výpočet povrchů a objemů těles
m18- základní polohové a metrické vlastnosti v prostoru
m19- tělesa

Přesahy a vazby,průřezová témata

p- vyjádření neznámé veličiny ze
vzorce, výpočty

p- grafy

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
M20- určí vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin;
M21- rozlišuje základní tělesa (krychle, kvádr, hranol, válec, pravidelný jehlan,
rotační kužel) a určí jejich povrch a objem;
M22- aplikuje poznatky o tělesech v praktických úlohách;
Žák:
M23- vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data;

7 Práce s daty
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M24- porovnává soubory dat;
M25- interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, grafech a tabulkách;
M26- určí četnost znaku a aritmetický průměr.

m20- finanční matematika
m21- aplikace exponenciální funkce
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e – výpočty, diagramy, grafy

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Směřuje žáky k pochopení dramatického umění ve všech
jeho formách (divadlo, rozhlas, film, televize, počítačová tvorba) a k uvědomělému ovládání všech výrazových prostředků dramatického umění, zejména lidského
hlasu, lidského těla a lidského jednání k vyjadřování jevů, vztahů, prožitků, emocí, představ, myšlenek, názorů a postojů a k rozvíjení, zdokonalování a kultivování
vlastních hlasových a pohybových dovedností a k jejich adekvátnímu užívání v situacích dramatické tvorby a následně v běžných životních situacích. Dále se
zaměřuje na oblast inscenační tvorby ve všech jejích složkách a seznamuje žáky s tvůrčím procesem od volby tématu a námětu přes vytváření dramaturgické a
režijní koncepce včetně scénografického pojetí a scénické hudby až k výstavbě jednotlivých situací a tvorbě postav. V oblasti reflexe dramatického umění jsou žáci
seznamováni s klíčovými etapami ve vývoji divadla. Dramatická výchova může také přispět v oblasti hledání a prověřování způsobů řešení problémů a chápání
dramatického umění jako zobrazování konfliktů a jejich řešení v současnosti i minulosti, v různých sociálních skupinách, etnikách a národech k aktivnímu podílení se
na procesu společné inscenační tvorby, k uvědomování si a rozvíjení vlastních schopností a jejich uplatňování v týmové práci.
Forma realizace
Dramatická výchova je předmět povinný, vyučuje se ve třetím ročnícíku. Vyučování tohoto předmětu probíhá v blocích. V předmětu Dramatická výchova jsou
naplňovány očekávané výstupy vzdělávacích oblasti Estetické vzdělávání.
Časová dotace tohoto předmětu:
3. ročník – 2 hodiny 1x za 14 dnů
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Dramatická výchova rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
 využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a
zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých
dříve
 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
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Kompetence komunikativní
Učitel
 vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
 dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
Kompetence sociální a personální
Učitel
 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
 ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
 rozvíjet své obecně tvořivé síly prostřednictvím umění a chápat, že umění je hlavním zdrojem tvořivosti, která se pak uplatňuje v mnoha profesních oblastech
 usilovat o tvořivou kultivaci svých estetických schopností skrze umělecké sebevyjádření a podílet se tak na kulturním životě
Kompetence občanské a kulturní povědomí
Učitel
 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
 dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uvědomovat si – v rámci plurality a
multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
Kompetence k podnikavosti
Učitel
 umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti
světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
 znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
 rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého
podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
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Vzdělávací obsah předmětu
3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/žákyně
- rozpozná své schopnosti při práci
s mluveným slovem a pracuje na jejich
zdokonalení;
- cíleně využívá výrazových prostředků
dramatického umění;
- je schopen jednat v improvizovaných
situacích a reflektovat sebe sama i ostatní;
- podílí se na procesu společné inscenační
tvorby

Žák/žákyně
- se seznamuje se všemi složkami tvorby inscenace
(dramaturgie, režie, scénografie, scénický zvuk a hudba, světlo).
Herecká tvorba je pojímána jako součást inscenační tvorby, jako
způsob komunikace s diváky a jako prostředek k rozvíjení
osobních komunikačních dovedností.
Žák/žákyně
- se účastní divadelních představení
- popíše vhodné společenské chování v divadle

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Komunikačně dramatické činnosti
- dech, hlas, mluva
ODS 1
- verbální a neverbální prvky komunikace
- techniky dramatické práce
- proces tvorby divadelního představení
Osobnostní, individuální rozvoj
- v hrách a cvičeních se rozvíjí uvolnění a soustředěnost, odstraňují se zábrany a
sebeuvědomování, zcitlivuje se vnímání schopnost objevování sebe sama i okolního
světa
- prohlubují se pohybové dovednosti a schopnosti výrazu pohybem
- plynulost a expresivita mluveného projevu
- uvolnění obrazotvornosti a tvořivosti, rytmického cítění

Práce s dramatickým textem, dramatizace literární předlohy:
ODS 2
- vytváření autorského textu
- realizace dramatické situace, herní a jevištní situace
- analýza herních situací, postojů postav, rozeznávání typů konfliktů, dramatického ODS 5
konfliktu, způsobů řešení konfliktů, funkce konfliktu v dramatickém tvaru
- práce s textem - vyhledávání dějových linií a fabuli
- samostatné vytváření jevištní postavy
PRA 5
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vzdělávacího předmětu
V tělesné výchově se usiluje o trvalý vztah k pohybovým činnostem a o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Vychází především z motivující
atmosféry, zájmu žáků a z jejich individuálních předpokladů (možností). Využívá k tomu specifických emočních prožitků, sociálních situací a bioenergetických zátěží
v individuálně utvářené nabídce pohybových činností (od zdravotně rekreačních až po výkonnostní). Z hlediska celoživotní perspektivy směřuje tělesná výchova k
hlubší orientaci žáků v otázkách vlivu pohybových aktivit na zdraví. Vede je k osvojení a pravidelnému využívání konkrétních pohybových činností (kondičních a
vyrovnávacích programů) v souladu s jejich pohybovými zájmy a zdravotními potřebami. Významná zůstává otázka bezpečnosti a úrazové prevence při pohybových
činnostech. Velká pozornost je i nadále věnována rozvoji pohybového nadání i korekcím pohybových znevýhodnění (oslabení).
Je třeba i nadále dbát na to, aby pohled na problematiku zdraví nebyl úzce oborový a podpora zdraví prolínala celým vzděláváním dle waldorfské pedagogiky
s důrazem na sociálnost i režimem školy.
Oblast vzdělávání pro zdraví 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 působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce,překonávání negativních
emocí a stavů, jednostranné činnosti, disharmonické mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. 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. Protože jsou žáci v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu
a ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku mimořádných událostí.
Forma realizace
Výuka tělesné výchovy je realizována od začátku 1. ročníku do konce 3. ročníku dle rozvržení v učebním plánu v rozsahu jedné hodiny týdně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu tělesná výchova rozvíjejí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
vede žáky k pozitivnímu vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému způsobu života
vede žáky k sledování a hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení, k přijímání hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí;
Kompetence k řešení problémů
Učitel
vede žáky k uplatňování při řešení problémů různými metodami myšlení a nacvičených situací
vede žáky k volbě prostředků a způsobů, metod a technik vhodných pro splnění jednotlivých aktivit, využívání zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
vede žáky ke spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi (týmové sporty).
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Komunikativní kompetence
Učitel
vyžaduje od žáků jasné a srozumitelné mluvené vyjadřování v přiměřenosti dané situace
rozvíjí v žácích schopnosti dodržování odborné terminologie
Personální a sociální kompetence
Učitel
vede žáky k přiměřenému jednání, odhadnutí důsledků svého chování a k adekvátním reakcím na hodnocení svého vystupování
podporuje v žácích schopnosti týmové práce, přijímání odpovědnosti za svěřené úkoly a učí je předcházet osobním konfliktům v krizových situacích a
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
ukazuje, jak jednat na základě morálních principů a ve smyslu fair-play
podporuje žáky k jednání v duchu dodržování zákony, respektování práv a osobnosti druhých lidí (popř. jejich kulturních specifik), vystupování proti
nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
vede žáky k uznávání hodnot života, uvědomování si odpovědnosti za vlastní život a spoluodpovědnosti při zabezpečování ochrany života a zdraví
ostatních
Vzdělávací obsah předmětu
1.-3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
T1- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku;
T2- popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí;
T3- zdůvodní význam zdravého životního stylu;
T4- dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví
v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí
důsledky;
T5- popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus;
T6- orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních směrech;
T7- dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení konfliktních situací;
T8- objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život jednotlivce,
rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit své zdraví;
T9- diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu životu;
T10- dovede posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl jedince a na péči o
své zdraví;
T11- popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů
obyvatel;
T12- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak na ně reagovat v situacích

Učivo
1 Péče o zdraví
Zdraví
t1- činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl, pohybové
aktivity, výživa a stravovací návyky, rizikové chování aj.
t2- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální dovednosti; rizikové faktory
poškozující zdraví
t3- odpovědnost za zdraví své i druhých; péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci; práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
t4- partnerské vztahy; lidská sexualita
t5- prevence úrazů a nemocí
t6- mediální obraz krásy lidského těla, komerční reklama
Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných
událostí
t7- mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace aj.)
t8- základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace)
První pomoc
t9- úrazy a náhlé zdravotní příhody
t10- poranění při hromadném zasažení obyvatel
t11- stavy bezprostředně ohrožující život
2 Tělesná výchova Teoretické poznatky
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Přesahy a vazby,průřezová témata
b, s

ODS 1

ODS 2

osobního ohrožení a za mimořádných událostí;
T13- prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným;
T14- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající příslušné činnosti a
okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je
udržovat a ošetřovat;
T15- komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené signály a
vhodně používá odbornou terminologii;
T16- dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží;
T17- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců;
T18- dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým činnostem;
T19- sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro tělesnou a
duševní relaxaci; navrhne kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí jej;
T20- uplatňuje zásady sportovního tréninku;
T21- je schopen kultivovat své tělesné a pohybové projevy;
T22- dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu;
T23- dovede o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat je a hodnotit;
T24- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost;
T25- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil, i
vzhledem k požadavkům budoucího povolání; uplatňuje osvojené způsoby
relaxace;
T26- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích;
T27- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách;
T8- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu);
T29- využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti;
T30- ovládá základní herní činnosti jednotlivce a participuje na týmovém herním
výkonu družstva;
T31- dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání;
T32- využívá různých forem turistiky;
T33- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti a
korigovat si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji;
T34- pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu;
T35- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy;
T36- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a dokáže
rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše svého zdraví;
T37- je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit.

t12- význam pohybu pro zdraví; prostředky ke zvyšování síly, rychlosti,
vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti; technika a taktika; zásady sportovního
tréninku
t13- odborné názvosloví
t14- výstroj, výzbroj; údržba
t15- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení – cvičební úbor a obutí;
záchrana a dopomoc; zásady chování a jednání v různém prostředí;
regenerace a kompenzace; relaxace
t16- pravidla her, závodů a soutěží
t17- rozhodování
t18- zdroje informací
Pohybové dovednosti Tělesná cvičení
t19- pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační, kompenzační,
relaxační aj. jako součást všech tematických celků
Gymnastika
t20- gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, akrobacie, šplh
t21- rytmická gymnastika: pohybové, kondiční a taneční činnosti s
hudebním a rytmickým doprovodem
Atletika t22- běhy (rychlý, vytrvalý); starty; skoky do výšky a do dálky;
hody a vrh koulí
Pohybové hry
t23- drobné a sportovní (alespoň dvě sportovní hry)
Úpoly t24- pády - základní sebeobrana
Plavání*
t25- adaptace na vodní prostředí
t26- dva plavecké způsoby
t27- určená vzdálenost plaveckým způsobem
t28- dopomoc unavenému plavci, záchrana tonoucího
Lyžování*
t29- základy sjezdového lyžování
t30- základy běžeckého lyžování
t31- chování při pobytu v horském prostředí
Bruslení* t32- základy bruslení (na ledě nebo inline)
Turistika a sporty v přírodě
t33- příprava turistické akce
t34- orientace v krajině
t35- orientační běh
Testování tělesné zdatnosti
t36- motorické testy
3 Zdravotní tělesná výchova - speciální korektivní cvičení podle druhu
oslabení
t37- pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení, pohybové hry,
plavání, turistika a pohyb v přírodě
t38- kontraindikované pohybové aktivity
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ODS 6

ODS 6

ODS 6

ODS 2

INFORMATIKA A INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Charakteristika předmětu
Výuka informatiky na učilišti zprostředkovává žákům především porozumění základním stavebním prvkům počítače a jejich periferií, napomáhá objasnit principy jeho
práce. Dále prohlubuje znalosti informačních a komunikačních technologií a jejich využití v praxi. Tento předmět úzce souvisí hlavně s předměty Matematika a její
aplikace a Fyzika, zaměření především na odbornou způsobilost. Vyučující zadává žákům referáty, aby vyhledávali informace k průřezovým předmětům z různých
informačních zdrojů - televize, rozhlas, www, odborné časopisy. Žáci získané programy zpracovávají v prezentačních programech a sami prezentují.
Cílem je zpřístupnit žákům základní pojmy a metody informatiky, napomáhat rozvoji abstraktního a logického myšlení a využívat je při algoritmizaci řešení daných
problémů a vede je k tomu, aby se výpočetní technika stala běžnou součástí jejich života.
Forma realizace
Předmět informatika se vyučuje v prvních třech ročnících s časovou dotací 1 hodiny týdně. Předmět je vyučován ve specializované učebně vybavené počítači formou
výkladu, praktických ukázek používaného softwaru i hardwaru, virtuálních simulací, samostatné i skupinové práce žáků.
Rozvíjení kompetencí
V předmětu informatika rozvíjíme u žáků tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 pomáhá žákovi efektivně využívat různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledat a rozvíjet účinné postupy ve svém učení,
reflektovat proces vlastního učení a myšlení
 zadává skupinovou i samostatnou práci s textem a daty s cílem analyzovat je,
 vede žáky také k tomu, aby byli schopni kriticky zhodnotit výsledek své činnosti
 zadává různé referáty, které rozšiřují probraná témata
 vede žáky k vyhledávání dat, sloužících k řešení rozmanitých problémů
 seznamuje žáky s možnostmi on-line vzdělávání
 vede žáky ke kritickému zhodnocení vyhledaných dat a uvědomění si, že ne všechna vyhledaná data jsou věrohodná
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 zadává žákům problémové úlohy z praktického života
 vede žáka k uvědomění si, že může existovat více řešení daného problému
 vede žáka k tomu, aby dokázal své řešení obhájit, případně uznat chybu a přijmout řešení jiné.
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Kompetence komunikativní
Učitel
 formou skupinové práce vede žáky ke vzájemné komunikaci a argumentaci
 vede žáky ke správné formulaci otázek při různých problémech
 vede žáky, aby vhodným způsobem využívali prostředky informačních technologií při prezentaci různých seminárních prací a referátů
 vede žáky k zásadám správného citování odborných textů při psaní seminárních prací a referátů
Kompetence sociální a personální
Učitel
 vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování
 zadává týmovou práci, při které žáci spolupracují, rozdělují si týmové role podle svých schopností a společně hledají
úlohy.
 vede žáky k tomu, aby kriticky hodnotili svou práci a úroveň svých znalostí

vhodný postup řešení zadávané

Kompetence občanské
Učitel
 vede žáky k respektování různorodosti hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí.
 vysvětluje důležitost respektování autorských práv a duševního vlastnictví
 vede žáky, aby objektivně rozhodovali mezi zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými
Kompetence k podnikavosti
Učitel
 seznamuje žáky s praktickými aplikacemi informačních technologiích v různých oborech lidské činnosti
 rozvíjí žákův odborný a profesní potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro jeho další rozvoj
 seznamuje žáka s důležitostí znalosti informačních technologií na trhu práce
 podněcuje žáka, aby cílevědomě a s ohledem na své potřeby a osobní předpoklady sám rozhodoval o svém dalším vzdělávání a budoucím profesním
zaměření
 vede žáka k vyhledávání informací souvisejících s pracovním trhem
Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, Ov
I1- používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby, vyměňuje souhrnné cíle
spotřební materiál);
I2- je si vědom možností a výhod, ale i rizik (zabezpečení dat před zneužitím, i1- hardware, software, osobní počítač,
ochrana dat před zničením, porušování autorských práv) a omezení (zejména principy fungování, části, periferie
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technických a technologických) spojených s používáním výpočetní techniky;
I3- aplikuje výše uvedené – zejména využívá prostředky zabezpečení dat před
zneužitím a ochrany dat před zničením;
I4- nastavuje uživatelské prostředí operačního systému;
I5- orientuje se v běžném systému – chápe strukturu dat a možnosti jejich
uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování, přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi;
I6- v oborech s vyššími nároky na využívání aplikací výpočetní techniky
ovládá principy algoritmizace úloh a je sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce);
I7- využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným hardware;

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
I8- má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy, uvědomuje si analogie ve funkcích a ve
způsobu ovládání různých aplikací;
I9- vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů;
I10- vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty;
I11- ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem a databází (editace,
vyhledávání, filtrování, třídění, matematické operace, základní funkce, volba
jednoduchého grafu, příprava pro tisk);
I12- zná hlavní typy grafických formátů, na základní úrovni grafiku tvoří a
upravuje;
I13- používá běžné základní a aplikační programové vybavení;
I14- pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní oblasti;
I15- chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích možností a
pracuje s jejími prostředky;

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
I16- samostatně komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání přílohy, či
naopak její přijetí a následné otevření;
I17- využívá další funkce poštovního klienta (organizování, plánování…);
I18- ovládá další běžné prostředky online
I19- volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody, způsoby) k jejich získávání;
I20- získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména pak z

i2- základní aplikační programové vybavení
i3- operační systém
i4- data, soubor, složka, souborový manažer
i6- prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením
i7- ochrana autorských práv
i8- algoritmizace
i9- nápověda, manuál

ODS 1, 2, 6
ŽIV 3
PRA 2, 4

INF 1

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením
i10- textový procesor
i11- tabulkový procesor
i12- databáze
i13- software pro práci s grafikou

M, F, DU

i14- sdílení a výměna dat, jejich import a export
i15- další aplikační programové vybavení

ODS 1, 2, 6
ŽIV 3
PRA 2, 4

INF 2, 3

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové ODS 1
možnosti Internetu
i16- počítačová síť, server, pracovní stanice
ODS 2
i17- připojení k síti
i18- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a prostředků
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ODS 6

celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání;
I21- orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje, vyhodnocuje,
provádí jejich výběr a dále je zpracovává;
I22- zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání
a využití;
I23- uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a použití
informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního problému;
I24- správně interpretuje získané informace a výsledky jejich zpracování
následně prezentuje vhodným způsobem s ohledem na jejich další uživatele;
I25- rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným informacím (schémata,
grafy apod.).
U13 používá specifické aplikační programové vybavení pro výtvarné
zobrazování případně návrhy výrobků

i18- e-mail, organizace času a plánování, chat, messenger, videokonference, ŽIV 3
telefonie, FTP...
Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet
i20- informace, práce s informacemi
i21- informační zdroje
i22- Internet

PRA 2
PRA 4

INF 2
INF 3

u13 práce se specifickým aplikačním
programovým vybavením
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EKONOMIKA
Charakteristika předmětu
V rámci tohoto předmětu je realizována vzdělávací oblast Ekonomické vzdělávání z RVP pro SOU a navazuje na ŠVP - ZV Waldorfské školy Příbram. Svým
vzdělávacím obsahem je propojen s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.
V souladu s posláním waldorfské pedagogiky a cílovým zaměřením vzdělávací oblasti předmět poskytuje žákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky za
účelem osvojení si ekonomického způsobu myšlení a hospodárného chování. Prostřednictvím následující výchovně vzdělávací strategie je možné zároveň působit
na rozvoj osobnosti žáků v souladu s etickým (nikoliv výhradně intelektuálním) přístupem ke světu. Přátelské a otevřené prostředí naší školy je nezbytnou součástí
této strategie.
Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný výkon (popř. za praktickou činnost).
Forma realizace
Vyučovací předmět ekonomika je zařazen jako povinný předmět v 1. – 2. ročníku pro obor vzdělání Umělecký truhlář a řezbář a obor krejčí. Týdenní časová dotace
předmětu je 1 hodina. Předmět je realizován zejména formou vyučovacích hodin v hlavních epochách dle časové dotace uvedené v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách ekonomické výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy:
Kompetence k učení
Učitel
 podněcuje žáky k samostatnému nalézání hlubších souvislostí
 vede žáky k samostatnosti při vypracovávání referátů a domácích úkolů a k používání různých zdrojů informací
 na hodinách pracuje s ukázkami odborného textu a zjišťuje, jak mu žáci rozumí
 zadává práci ve dvojicích nebo ve skupinách s následující diskuzí a prezentací výsledků
 pravidelně písemně hodnotí kvalitu poznámkových sešitů žáků (přednosti, rezervy)
 pořádá exkurze, besedy, projektové dny, setkání s odborníky, semináře aj.
 komentuje aktuální významná výročí a události (státní a křesťanské svátky, mezinárodní dny apod.)
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy vysvětlili, jak pochopili zadaný úkol
 vede žáky kladením otevřených otázek ke kritickému myšlení a schopnosti obhájit svá stanoviska
 pomocí výzkumných metod v rámci individuálních úkolů (experimenty, pozorování, rozhovory, dotazníky aj.) vytváří pro žáky prostor k ověřování teoretických
poznatků
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Kompetence komunikativní
Učitel
 vede žáky k přesnému vyjadřování a používání vhodných pojmů
 vyžaduje, aby žáci k vypracovávání a prezentaci referátů a seminárních prací přistupovali originálně ( s využitím netradičních zdrojů a pomůcek)
 zajímá se o názory, zkušenosti a náměty žáků
 podněcuje žáky k výběru a zpracování témat samostatných prací
Kompetence sociální a personální
Učitel
zadává žákům skupinové úkoly, které vyžadují týmovou spolupráci
podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky
citlivým přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti
hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence občanská
Učitel
vyžaduje dodržování pravidel slušného jednání
seznamuje žáky s platnou legislativou, demokratickými principy a obecnými morálními zásadami
ukazuje na příkladech, že jiný neznamená nepřátelský
podporuje rozvoj odpovědného a tvůrčího přístupu žáků k životu (příklady slavných osobností)
Kompetence pracovní
Učitel
 dbá, aby si žáci plnili své úkoly
 dodává žákům sebedůvěru
 vede žáky ke zvážení vlastních schopností a dovedností při výběru dalšího studia nebo zaměstnání
 poskytuje žákům konzultace při plnění náročnějších pracovních úkolů
 pomáhá žákům při získávání dovednosti efektivní organizace práce
Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata
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Žák:
E1- správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy;
E2- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku;
E3- stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena liší
podle zákazníků, místa a období;
E4- rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky;
E5- popíše hierarchii zaměstnanců v organizaci, jejich práva a povinnosti;
E6- na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná druhy odpovědnosti za škody ze
strany zaměstnance a zaměstnavatele;
E7- orientuje se v právních formách podnikání a dovede charakterizovat jejich
základní znaky;
E8- vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet;
E9- posoudí vhodné formy podnikání pro obor;
E10- na příkladu popíše základní povinnosti podnikatele vůči státu;
E11- rozlišuje jednotlivé druhy majetku;
E12- orientuje se v účetní evidenci majetku
E13- rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů;
E14- řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření;
E15- řeší jednoduché kalkulace ceny;

1 Základy tržní ekonomiky
e1- potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
e2- výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus
e3- trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena
2 Zaměstnanci
e4- organizace práce na pracovišti
e5- druhy škod a možnosti předcházení škodám, odpovědnost
zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele
3 Podnikání, podnikatel
e6- podnikání, právní formy
e7- podnikatelský záměr
e8- obchodní společnosti, typy
4 Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
e9- struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběžný majetek
e10- náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku

s21, s25, s26

Učivo

Přesahy a vazby,průřezová témata

5 Peníze, mzdy, daně, pojistné
e11- peníze, hotovostní a bezhotovostní platební
styk v národní i zahraniční měně
e12- inflace
e13- úroková míra
e14- mzda časová a úkolová
e15- státní rozpočet
e16- daňová soustava, pojišťovací soustava
e17- sociální a zdravotní pojištění
6 Daňová evidenční povinnost
e18- zásady a vedení daňové evidence
e19- daňová evidence
e20- ocenění majetku a závazků v daňové
evidenci
e21- minimální základ daně
e22- daňová přiznání fyzických osob

s27, s28, s29, s30

PRA 5
PRA 6
PRA 7

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
E16- orientuje se v platebním styku a smění peníze podle kurzovního lístku;
E17- vyplňuje doklady souvisejících s pohybem peněz;
E18- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel a na
příkladu ukáže jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům;
E19- vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou
sazbou a RPSN;
E20- řeší jednoduché výpočty mezd;
E21- vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství;
E22- orientuje se v daňové soustavě, charakterizuje význam daní pro stát;
E23- řeší jednoduché příklady výpočtu daně z přidané hodnoty a daně z příjmu;
E24- orientuje se v produktech pojišťovacího trhu vybere nejvýhodnější pojistný
produkt s ohledem na své potřeby;
E25- vypočte sociální a zdravotní pojištění;
E26- vyhotoví daňový doklad;
E27- umí vést daňovou evidenci pro plátce i neplátce daně z přidané hodnoty;
E28- vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k dani z přidané hodnoty.
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DĚJINY UMĚNÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu dějiny umění
Výuka dějin umění seznamuje žáky s jednotlivými epochami vývoje architektury a výtvarného umění od nejstarších dob po současnost, a to ve všech důležitých
kulturních okruzích (Evropa, Asie, předkolumbovská Amerika apod.), a průběžnými odkazy do historie, filosofie, literatury, hudby a dalších oblastí jim dává plastickou
představu duchovního rozvoje lidské rasy. Stává se tak důležitým prvkem výchovy citově plného a vyzrálého člověka, schopného hodnotové orientace a vlastního
názoru a úsudku. Způsob výuky má žáky motivovat k zájmu o kulturu a umění a tím spolupomáhat k výchově plnohodnotného, samostatně uvažujícího člověka.
Forma realizace
Ve školním roce jsou jednotlivé vyučovací předměty integrovány do běžného vyučování v rámci hlavních vyučovacích epoch. Jsou realizovány od začátku 1. ročníku
do konce 3. ročníku dle rozvržení v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu dějiny umění rozvíjí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 podněcuje žáky k pozitivnímu vztahu k učení a vzdělávání;
 vede žáky k ovládání různých technik učení a umění vytvořit si vhodný studijní režim a podmínky;
 učí žáky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení) a efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
 učí žáky s porozuměním naslouchat mluveným projevům (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky;
 podněcuje žáky, aby ke svému učení využívali různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
 učí žáky sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
 vede žáky k seznamování se s možnostmi svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 učí žáky porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a
zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
 vede žáky k uplatňování různých metod myšlení a myšlenkových operací při řešení problémů
 vede žáky, aby pro splnění jednotlivých aktivit, využívali zkušeností a vědomostí nabytých dříve
 podněcuje žáky k spolupráci s jinými lidmi při řešení problémů (týmové řešení).
Komunikativní kompetence
Učitel
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vede žáky, aby se dokázali vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
učí žáky formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
podněcuje žáky k aktivní účastni na diskusích, aby se naučili formulovat a obhajovat své názory a postoje;
učí žáky zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty;
vede žáky, aby se snažili dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
vede žáky k písemnému zaznamenávání podstatných myšlenek a údajů z textů, popř. projevů jiných lidí;
nabádá žáky, aby se vyjadřovali a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování;

Personální a sociální kompetence
Učitel
 učí žáky posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
 vede žáky ke stanovování cílů a priorit podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
 učí žáky reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku;
 vede žáky k ověřování získaných poznatků, ke kritickému zvažování názorů, postojů a jednání jiných lidí a k odpovědnému vztahu ke svému zdraví, k péči o
svůj fyzický i duševní rozvoj, aby si byli vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
 učí žáky adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální
i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;
 vede žáky k práci v týmu a podílení se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
 podněcuje žáky k přijímání a odpovědnému plnění svěřených úkolů;
 učí žáky podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů a nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
 nabádá žáky k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, učí je nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k
druhým.
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 učí žáky jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
 vede žáky k dodržování zákonů, respektování práva a osobnosti druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), a k vystupování proti nesnášenlivosti, xenofobii
a diskriminaci;
 podněcuje žáky, aby jednáním v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování přispívali k uplatňování hodnot demokracie;
 vede žáky k tomu, aby si – v rámci plurality a multikulturního soužití – uvědomovali vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a přistupovali s aktivní
tolerancí k identitě druhých;
 podněcuje žáky k zájmu o politické a společenské dění u nás a ve světě;
 učí žáky chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;
 učí žáky uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
 vede žáky k uznávání tradic a hodnot svého národa a chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;
 podporuje v žácích chápání hodnot místní, národní, evropské i světové kultury a pozitivní vztah k nim;
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky k odpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání a uvědomování si významu celoživotního učení a připravenosti k
přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám;
 učí žáky mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací
dráze;
 vede žáky k reálné představě o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky, a schopnosti je
srovnávat se svými představami a předpoklady;
 podněcuje žáky k získávání a vyhodnocování informací o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
 využívání poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
 učí žáky vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný
 potenciál a své profesní cíle;
 učí žáky znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků,
 rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,
 administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, a dokázat
 vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.
Uplatňovat estetické zásady výtvarně-užitkové tvorby a využívat výtvarných zkušeností
Učitel
 vede žáky, aby se orientovali se v dějinách umění, zejména ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla
 a aby rozeznávali jednotlivá slohová období podle znaků uměleckořemeslných prvků;
 učí žáky ovládat výtvarné vyjadřovací techniky;
 podněcuje žáky k posilování svého vztahu k uměleckořemeslné práci studiem soudobých a historických
 slohových výtvarných prvků;
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Vzdělávací obsah předmětu dějiny umění
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
U1- má přehled o nejdůležitějších úsecích dějin
výtvarného a užitého umění a o vývoji
uměleckých řemesel zejména ve vztahu
k oboru vzdělání;
U2- rozlišuje typické znaky jednotlivých
historických slohových období;
U3- charakterizuje díla významných tvůrců;
U4- zhodnotí význam kulturních památek;

Učivo
u1- výtvarná kultura a výtvarné umění
u2- periodizace a charakteristika
nejdůležitějších vývojových etap dějin
výtvarného a užitého umění a uměleckého
řemesla
u3- charakteristika významných osobností
výtvarné kultury a jejich tvorby

Přesahy a vazby, průřezová témata
č21, č22, č23, eč1,eč2

Učivo
u1- výtvarná kultura a výtvarné umění
u2- periodizace a charakteristika nejdůležitějších vývojových etap dějin
výtvarného a užitého umění a uměleckého řemesla
u3- charakteristika významných osobností výtvarné kultury a jejich tvorby

Přesahy a vazby, průřezová témata
č21, č22, č23, eč1,eč2

ODS 3
ODS 6

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
U1- má přehled o nejdůležitějších úsecích dějin výtvarného a užitého umění a o
vývoji uměleckých řemesel zejména ve vztahu k oboru vzdělání;
U2- rozlišuje typické znaky jednotlivých historických slohových období;
U3- charakterizuje díla významných tvůrců;
U4- zhodnotí význam kulturních památek;

ODS 3
ODS 6

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
U1- má přehled o nejdůležitějších úsecích dějin výtvarného a užitého umění a o
vývoji uměleckých řemesel zejména ve vztahu k oboru vzdělání;
U2- rozlišuje typické znaky jednotlivých historických slohových období;
U3- charakterizuje díla významných tvůrců;
U4- zhodnotí význam kulturních památek;

Učivo
u1- výtvarná kultura a výtvarné umění
u2- periodizace a charakteristika nejdůležitějších vývojových etap dějin
výtvarného a užitého umění a uměleckého řemesla
u3- charakteristika významných osobností výtvarné kultury a jejich tvorby

Přesahy a vazby, průřezová témata
č21, č22, č23, eč1,eč2
ODS 3
ODS 6
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova
V předmětu výtvarná výchova je kladen velký důraz na zvyšování úrovně výtvarných dovedností, rozvíjení smyslové citlivosti, prohlubování dovedností vlastní
komunikace a vlastní originální interpretace a prezentace. Výtvarná výchova je jedním z předmětů, který je zaměřen na tvůrčí činnost a žákovi tak umožňuje podílet
se procesu tvorby, uvědomit si, rozvíjet a uplatňovat schopnost osobitého vnímání a vyjadřování. Témata a techniky vycházejí nejen z potřeb rozvíjení úrovně
výtvarných dovedností, je třeba vycházet i ze složení třídy a její výtvarné vyzrálosti. Prostřednictvím výtvarného umění se učí žák vnímat svět kolem sebe a lépe
porozumět i sám sobě. Výuka tak vybavuje žáka nejen množstvím znalostí a dovedností, umožňuje mu správně a lépe vnímat umělecká sdělení, porozumět jim,
vhodně a vyspěle uplatňovat výsledky svého poznávání. Hlavním posláním předmětu je poskytnout žákům znalosti a dovednosti potřebné pro názorné vyjadřování,
rozvíjet jejich estetické cítění a přispívat k pochopení kulturního dědictví minulosti. Klade si za cíl též učit žáka pozorně vnímat svět kolem sebe, podporovat ve
svébytnějším a kreativnějším projevu, probudit a rozvinout v žákovi lásku k umění a k vizuálně obraznému vyjadřování. Výuka je realizována především ateliérovou i
terénní individuální i skupinovou prací žáků, žákovskými prezentacemi, krátkodobými i dlouhodobými projekty, návštěvou kulturních institucí (např. výstavy, lektorské
programy).
Forma realizace
V předmětu výtvarná výchova jsou naplňovány očekávané výstupy vzdělávacích oblastí Umělecko-historická a výtvarná příprava. Vzhledem k prolínání jednotlivých
výstupů a učiva v jednotlivých ročnících, nejsou osnovy předmětu sestaveny pro jednotlivé ročníky.
V rámci tohoto předmětu jsou také realizována tato průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Informační a komunikační
technologie.
Tento předmět je vyučován v 1. – 3. ročníku tříletých oborů vzdělávání v rozsahu 2 hodin týdně a je vyučován zpravidla v dvouhodinovém bloku.
Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět výtvarná výchova svými výchovnými cíli a strategiemi (postupy) umožňuje žákům rozvíjet:
Kompetence k učení
Učitel

vede žáky k výtvarnému umění také diskusi - návštěva galerie, výstavy, muzea aj.

podporuje vlastní aktivitu žáka, motivuje ho, poskytuje mu dostatečný prostor k sebevyjádření, posiluje samostatnost a nepřebírá žákovu zodpovědnost.

vede žáky k aplikaci naučených pravidel a jejich vzájemnému propojování, poznávání souvislostí obsahu a formy.

žáci dovedou vědoměji a samostatně zhodnotit techniky podle toho, co chtějí vyjádřit, a podle účelu své práce

vede žáky k poznávání souvislostí obsahu a formy, působení tvůrčích prostředků
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 orientuje témata nejen na realitu každodenního života, vybírá taková témata, která rezonují se zájmy žáků.
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 rozvíjí u žáků schopnost svobodně uměleckou cestou přistupovat k vyhledávání vhodných způsobů řešení zadaného tématu
 vede sledováním prací spolužáků k poznávání, že možnosti řešení mohou být různé
 posiluje u žáků objektivní hodnocení záporů a kladů výsledků vlastního řešení
Kompetence komunikativní
Učitel
 volí vhodné komunikační prostředky s ohledem na komunikační situaci, komuniké a recipienta
 využívá vhodně verbální i neverbální prostředky komunikace
 prezentuje své názory a stanoviska před známým i neznámým publikem
 správně interpretuje přijímaná komuniké, argumentuje věcně a srozumitelně
Kompetence personální a sociální
Učitel
 jedná s ohledem na ostatní lidi, přispívá k pozitivním mezilidským vztahům
 odhaduje důsledky svého jednání, podle situace své jednání koriguje
 vytváří prostředí plné empatie, porozumění a tolerance
 je schopen reflexe a sebereflexe
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 obhajuje a respektuje práva vlastní i práva druhých lidí, přistupuje k ostatním lidem individuálně, bez předsudků
 plní své povinnosti zodpovědně, jedná s ohledem na obecný prospěch
 orientuje se a dodržuje odbornou terminologii
 chrání životní prostředí, projevuje k němu zodpovědný vztah s ohledem na budoucí generace
 chrání zdraví vlastní i zdraví druhých lidí, v případě potřeby poskytuje druhým pomoc
Odborné kompetence
Učitel
 rozvíjí svůj osobní potenciál s ohledem na své budoucí profesní zaměření
 plánuje strategie pro co největší osobní rozvoj, stanovuje cíle a podle nich koriguje konkrétní strategie
 je schopen vhodně použít a orientuje se ve výtvarných vyjadřovacích prostředcích
 orientuje se v potřebách trhu, je si vědom případných rizik podnikání
 reálně se staví k vlastním možnostem a schopnostem i ke svému budoucímu uplatnění
Vzdělávací obsah předmětu
Vzhledem k prolínání jednotlivých výstupů a učiva v jednotlivých ročnících nejsou osnovy sestaveny pro jednotlivé ročníky.
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1.- 3. ročník tříletých oborů vzdělávání
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
V5 - kreslí a maluje studie přírodnin podle předlohy, studii měkkého modelu,
jednoduchého zátiší s předmětnými motivy
V6 - aplikuje základní dovednosti psaní, kreslení, konstruování písma
V7- zobrazuje v perspektivě hranatá i rotační tělesa, interiér nebo jeho část
V8 - vytvoří kompozici z geometrických těles, dekorativní kompozici,
ornamentální studii;
V9 - vytvoří studii lidské figury nebo jejího detailu
V10 - vymodeluje kopie zdobných prvků, kompozičně jednoduchý reliéf;
V11- reprodukuje slohový výrobek
V12 - zobrazí vlastní návrh výrobku z oboru

U4 - výtvarné vyjadřovací prostředky
U5 - kresba a její výrazové možnosti, kompozice
U6 - písmo a jeho užití
U7- perspektivní zobrazování
U8 - stylizace, ornament, dekor
U9 - barva a její výrazové možnosti, kontrast, světlo
U10 - figura a její detaily, proporce, kánon
U11- reliéf, plastické a prostorové vytváření
U12 - výtvarná studie z oboru

u, m, č, o
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ODS 1
ODS 2
ODS 3
ŽIV 2

VZDĚLÁVACÍ OBLAST TECHNIKY A TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA
Charakteristika vzdělávací oblasti
Tato vzdělávací oblast sdružuje tři odborné kovářské a zámečnické předměty, které ji naplňují: technologie, materiály a technické kreslení. Učivo obsahového okruhu
poskytuje žákům vědomosti a intelektové a praktické dovednosti potřebné pro zhotovování uměleckořemeslných kovářských a zámečnických prací. Žáci jsou vedeni
k dodržování technologické kázně včetně dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Velký důraz je zde kladen na zvyšování úrovně myšlení,
rozvíjení smyslové citlivosti a zvyšování osobní vůle a morálky. Důležitým principem a cílem edukace každého žáka je: podpora kreativnosti a projevu, přesná a
vyspělá prezentace vlastních názorů nebo prácí, vnímání okolního světa a sebe sama s porozuměním, znát hodnotu řemeslné práce, probudit a rozvinout v žákovi
lásku k řemeslu a umění.
Základní tři předměty jsou obsahově natolik blízké, že naplňují stejné výchovné a vzdělávací strategie. V rámci této vzdělávací oblasti jsou také realizována tato
průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce. Částečně zasahuje také téma Informační a komunikační
technologie.
Naplňování očekávaných výstupů vzdělávací oblasti techniky a technologická příprava napomáhá nově vytvořený předmět technologická příprava (TP). Dále je
popsán v charakteristice vyučovacího předmětu technologie, jehož osnov k naplňování využívá.
Žák je hodnocen zejména na základě zvládnutého ústního, písemného a praktického projevu.
Charakteristika vzdělávacího předmětu technologie
Učivo vyučovacího předmětu technologie poskytuje komplexní vědomosti a dovednosti z oblasti zpracování kovů zaměřené na kovářskou a zámečnickou činnost.
Žáci jsou vedení ke spojení znalostí ručních technik a strojního zařízení s konkrétními pracovními postupy uměleckořemeslného charakteru výroby. Jde o předmět,
ve kterém jde o převahu odborně teoretického charakteru učiva, ale i praktickou výuku. Tím se stává velmi úzkým mostem mezi praxí a odbornými předměty, mezi
nimiž vystupuje jako hlavní zdroj teoretických poznatků.
Do tohoto vyučovacího předmětu je začleněn i nově vytvořený vyučovací předmět technologická příprava (TP), který naplňuje praktickou část učiva vyučovacího
předmětu technologie. Je možné ho realizovat dle potřeby daného tématu v učebně nebo v dílnách. Tento předmět má teoreticko-praktický charakter. Technologická
příprava přímo využívá vzdělávacích osnov vyučovacího předmětu technologie.
Charakteristika vzdělávacího předmětu materiály
Učivo předmětu materiály poskytuje žákům ucelené a přehledné znalosti o jednotlivých druzích a vlastnostech základních surovin materiálů nejen kovových, ale i
dalších jako například dřeva skla a přírodních materiálů. Jedná se hlavně o vlastnostech všech materiálů, které se používají při výrobě uměleckořemeslných
výrobků. Žáci se naučí poznávat materiály a jejich vlastnosti a stanovovat možnosti jejich využití v oboru. Předmět má vytvořit žákům ucelený přehled o klasických i
moderních materiálech a má přispět ke schopnosti vybrat optimální materiál pro výrobu uměleckořemeslného výrobku s ohledem na šetrné zacházení
s obnovitelnými zdroji a vlivem na životní prostředí.
Charakteristika vzdělávacího předmětu technické kreslení
Učivo odborného předmětu technické kreslení poskytuje žákům vědomosti a dovednosti ke čtení technických výkresů a schémat a ke kreslení jednoduchých výkresů
dle platných norem potřebných pro práci v oboru. Žáky vede k přesnosti, čistotě, úpravě a rozvržení obrazců na ploše a také přispívá k estetické a výtvarné výchově
žáků. V žácích rozvíjí především prostorovou představivost, logické myšlení a schopnost vlastní vůle.
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Forma realizace
Ve školním roce jsou jednotlivé vzdělávací předměty realizovány kombinací několika forem výuky. A to v rámci rozvržení do vedlejšího, dílenského a epochového
vyučování. Jsou realizovány od 1. - 3. ročníku dle časové dotace uvedené v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu techniky a technologická příprava rozvíjí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky ke kladnému vztahu k učení a uplatňování různých způsobů učení a práce s textem
 vede žáky k využívání různých informačních zdrojů a k zhodnocování svých studijních pokroků
Kompetence k řešení problémů
Učitel
3. vede žáky k porozumění jádru problému probíraného tématu, k různým metodám myšlení a efektivní kritice a uznání názorů druhých
4. dbá, aby k učebnímu procesu žáci volili vhodné prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
5. zadává při řešení problémů práci ke společnému řešení a zakládá diskuse na základě zkušeností žáků z jiných předmětů i ze života
Komunikativní kompetence
Učitel
 vyžaduje od žáků jasné a srozumitelné mluvené i písemné vyjadřování v přiměřenosti dané situace a podporuje žáky k aktivitě v diskusích
 rozvíjí v žácích schopnosti dodržování odborné terminologie
Personální a sociální kompetence
Učitel
 vede žáky k přiměřenému jednání, odhadnutí důsledků svého chování a k adekvátním reakcím na hodnocení svého vystupování
 rozvíjí v žácích rozumný způsob kritického zvažování názorů a postojů jiných lidí a k ověřování získaných poznatků
 podporuje v žácích schopnosti práce s týmem, přijímání odpovědnosti za svěřené úkoly a učí je předcházet osobním konfliktům a přispívat k vytváření
vstřícných mezilidských vztahů
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 svým příkladem a jednáním ukazuje, jak jednat na základě morálních principů a společenského chování
 vede edukaci tak, aby v žácích probudil citovost k uznávání hodnoty lidského života a přírody
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
- vede žáky k odpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti a k přehledu o možnostech vlastního uplatnění na trhu práce
Matematické kompetence
Učitel
učí žáky dovednosti správně převádět a používat jednotky a měřítka
zadává úkoly, kde žáci nachází vztahy mezi jevy a předměty, které popisují a využívají v daném řešení
učí aplikaci matematických postupů při řešení běžných úkolů v praxi
používá úkolů, kde musí žáci aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Učitel
podporuje žáky pro práci s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
zadává žákům práci, při které musí žáci používat aplikační programové vybavení, různé zdroje médií a komunikovat elektronickou poštou
Uplatňovat estetické zásady výtvarně-užitkové tvorby a využívat výtvarných zkušeností
Učitel
 podněcuje žáky k aktivnímu studiu historických kořenů uměleckého řemesla a dějin umění vůbec
 zavádí do výuky takové metody, které v žácích rozvíjí výtvarné a estetické vlohy a schopnosti tvořivě pracovat
Zhotovovat uměleckořemeslné výrobky z kovů, být řemeslně zručný
Učitel

dohlíží na to, aby žáci dovedli správně stanovit harmonogram jednotlivých pracovních operací a dbali na soulad jednotlivých etap pracovního postupu při
realizaci v materiálu a přesnost provedení
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
Učitel
 školí, zkouší a vede žáky ke zvládnutí znalostí v oblasti zásad ochrany zdraví při práci a návykách minimalizující rizika ohrožení zdraví na pracovišti
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
Učitel
 vede žáky k tomu, aby byli schopni respektovat požadavky zákazníka a drželi kvalitu svých výrobků
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Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Učitel dbá při výuce svých žáků na to, aby dovedli zvážit při plánování a posuzování určité činnosti její finanční rozpočet, vliv na životní prostředí, otázku odpadů a
látek, se kterými je třeba šetřit v rámci trvale udržitelného rozvoje
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Vzdělávací obsah předmětu technologie
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
TTK13-ovládá a dodržuje technologické postupy a techniky ručního a strojního
obrábění kovů;
TTK14- stanoví harmonogram jednotlivých pracovních operací;
TTK15- pracuje s technickou dokumentací;
TTK16- vybere a rozměří materiál pro konkrétní výrobek; přenáší kresby vzorů
na materiály;
TTK17- zvolí a pracuje s vhodnými nástroji, nářadím, pomůckami a
pomocnými materiály;
TTK18- umí seřídit a správně ukládat nářadí, nástroje a ostatní pracovní
pomůcky;
TTK19- ručně a strojově opracovává materiál základními technikami;
TTK20- piluje, brousí, leští, dělí, vrtá, seká, zahlubuje, soustruží, frézuje,
obráží, hobluje materiál, řeže závity;
TTK23- ovládá a dodržuje techniky ručního a strojního tváření a zpracování
kovů za studena i za tepla;
TTK24- tepe za studena a za tepla, prohlubuje a stahuje, cizeluje slohové
prvky;
TTK28- obsluhuje a udržuje zařízení pro ohřev materiálů;
TTK32- pájí naměkko různé druhy materiálů a spojů;
TTK39- dodržuje předpisy týkající se nakládání s nebezpečnými látkami a
odpady;

Učivo:
3 Ruční a strojní obrábění kovů
ttk7- technologické postupy a techniky ručního a strojního obrábění kovů

ok4, ok3, ok1, ok2, ttk6, ttk4

4 Ruční a strojní tváření
ttk8- technologické postupy a techniky ručního a strojního tváření kovů za
studena i za tepla

Průřezová témata:
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3

5 Tepelné zpracování kovů
ttk9- technologické postupy a techniky tepelného zpracování kovů
ttk10 - 6 Pájení naměkko
7 Svařování a pájení natvrdo
ttk11- pájení natvrdo
ttk12- svařování v ochranné atmosféře, svařování balenou elektrodou a
svařování technickými plyny
8 Povrchová úprava
ttk13- technologické postupy a techniky povrchových úprav
ttk14- 9 Základy elektrotechniky – pro zaměření umělecký pasíř

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
TTK13-ovládá a dodržuje technologické postupy a techniky ručního a strojního
obrábění kovů;
TTK14- stanoví harmonogram jednotlivých pracovních operací;
TTK15- pracuje s technickou dokumentací;
TTK16- vybere a rozměří materiál pro konkrétní výrobek; přenáší kresby vzorů
na materiály;
TTK17- zvolí a pracuje s vhodnými nástroji, nářadím, pomůckami a
pomocnými materiály;
TTK18- umí seřídit a správně ukládat nářadí, nástroje a ostatní pracovní
pomůcky;
TTK19- ručně a strojově opracovává materiál základními technikami;
TTK20- piluje, brousí, leští, dělí, vrtá, seká, zahlubuje, soustruží, frézuje,
obráží, hobluje materiál, řeže závity;
TTK22- vytváří konstrukční spoje;

Učivo:
3 Ruční a strojní obrábění kovů
ttk7- technologické postupy a techniky ručního a strojního obrábění kovů

ok4, ok3, ok1, ok2, ttk6, ttk4

4 Ruční a strojní tváření
ttk8- technologické postupy a techniky ručního a strojního tváření kovů za
studena i za tepla
5 Tepelné zpracování kovů
ttk9- technologické postupy a techniky tepelného zpracování kovů
ttk10 - 6 Pájení naměkko
7 Svařování a pájení natvrdo
ttk11- pájení natvrdo
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Průřezová témata:
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3
PRA 2

TTK23- ovládá a dodržuje techniky ručního a strojního tváření a zpracování
kovů za studena i za tepla;
TTK24- tepe za studena a za tepla, prohlubuje a stahuje, cizeluje slohové
prvky;
TTK25- provádí kování jednoručním a dvouručním kladivem; kovářskými
technologickými postupy vyková různé druhy hrotů, osazuje, seká, prodlužuje,
rovná, stáčí voluty, torduje, pěchuje, ohýbá s oblou i ostrou hranou, probíjí,
provléká;
TTK27- provádí běžnou údržbu strojů a zařízení;
TTK28- obsluhuje a udržuje zařízení pro ohřev materiálů;
TTK29- žíhá, kalí, popouští materiál;
TTK33- ovládá pracovní postupy pájení naměkko pro realizaci konkrétních
výrobků;
TTK34- vysvětlí problematiku pájení natvrdo, svařování v ochranné atmosféře,
svařování balenou elektrodou a svařování technickými plyny;
TTK35- ovládá pracovní postupy vedoucí k získání oprávnění pro svařování
kovů v ochranné atmosféře nebo svařování balenou elektrodou nebo
svařování technickými plyny v rozsahu příslušného základního kurzu;
TTK36- připraví výrobek k povrchové úpravě;
TTK37- volí vhodný druh povrchové úpravy;
TTK38- aplikuje a dodržuje technologický postup při provádění konkrétní
povrchové úpravy;
TTK39- dodržuje předpisy týkající se nakládání s nebezpečnými látkami a
odpady;
TTK40- popíše princip a provedení elektrických světelných zdrojů.

ttk12- svařování v ochranné atmosféře, svařování balenou elektrodou a
svařování technickými plyny
8 Povrchová úprava
ttk13- technologické postupy a techniky povrchových úprav
ttk14- 9 Základy elektrotechniky – pro zaměření umělecký pasíř

3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
TTK13-ovládá a dodržuje technologické postupy a techniky ručního a strojního
obrábění kovů;
TTK14- stanoví harmonogram jednotlivých pracovních operací;
TTK15- pracuje s technickou dokumentací;
TTK16- vybere a rozměří materiál pro konkrétní výrobek; přenáší kresby vzorů
na materiály;
TTK17- zvolí a pracuje s vhodnými nástroji, nářadím, pomůckami a
pomocnými materiály;
TTK18- umí seřídit a správně ukládat nářadí, nástroje a ostatní pracovní
pomůcky;
TTK19- ručně a strojově opracovává materiál základními technikami;
TTK20- piluje, brousí, leští, dělí, vrtá, seká, zahlubuje, soustruží, frézuje,
obráží, hobluje materiál, řeže závity;
TTK21- dodržuje technologické postupy při práci na jednotlivých strojích a
provádí jejich běžnou údržbu;
TTK25- provádí kování jednoručním a dvouručním kladivem; kovářskými
technologickými postupy vyková různé druhy hrotů, osazuje, seká, prodlužuje,

Učivo:
3 Ruční a strojní obrábění kovů
ttk7- technologické postupy a techniky ručního a strojního obrábění kovů

ok4, ok3, ok1, ok2, ttk6, ttk4

4 Ruční a strojní tváření
ttk8- technologické postupy a techniky ručního a strojního tváření kovů za
studena i za tepla
5 Tepelné zpracování kovů
ttk9- technologické postupy a techniky tepelného zpracování kovů
ttk10 - 6 Pájení naměkko
7 Svařování a pájení natvrdo
ttk11- pájení natvrdo
ttk12- svařování v ochranné atmosféře, svařování balenou elektrodou a
svařování technickými plyny
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Průřezová témata:
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3
PRA 2
PRA 3

rovná, stáčí voluty, torduje, pěchuje, ohýbá s oblou i ostrou hranou, probíjí,
provléká;
TTK26- vyrábí a upravuje nářadí a nástroje;
TTK27- provádí běžnou údržbu strojů a zařízení;
TTK28- obsluhuje a udržuje zařízení pro ohřev materiálů;
TTK29- žíhá, kalí, popouští materiál;
TTK30- upravuje nářadí a nástroje;
TTK31- vysvětlí problematiku pájení naměkko;
TTK32- pájí naměkko různé druhy materiálů a spojů;
TTK36- připraví výrobek k povrchové úpravě;
TTK37- volí vhodný druh povrchové úpravy;
TTK38- aplikuje a dodržuje technologický postup při provádění konkrétní
povrchové úpravy;
TTK39- dodržuje předpisy týkající se nakládání s nebezpečnými látkami a
odpady;
TTK40- popíše princip a provedení elektrických světelných zdrojů.

8 Povrchová úprava
ttk13- technologické postupy a techniky povrchových úprav
ttk14- 9 Základy elektrotechniky – pro zaměření umělecký pasíř
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Vzdělávací obsah předmětu materiály
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
TTK5- zná význam a úlohu kovů a jejich slitin;
TTK6- charakterizuje a rozeznává fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti
kovů a jejich slitin;
TTK7- klasifikuje materiály podle jejich vlastností a použití;
TTK8- posoudí kvalitu materiálu;
TTK9- zvolí vhodný materiál pro výrobu uměleckořemeslného výrobku;
TTK10- pracuje a hospodárně nakládá s používaným materiálem;
TTK11- respektuje antikorozní opatření při ošetřování kovových materiálů;
TTK12- uskladňuje a ošetřuje všechny materiály podle platných předpisů;

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

2 Materiály
ttk3- druhy a vlastnosti základních surovin a materiálů
ttk4- opracovávání a zpracování materiálů
ttk5- uskladňování a příprava materiálů
ttk6- základní povrchová úprava materiálů

ttk13, ttk9, ttk8
Průřezová témata:
ODS 1
ODS 2
ODS 6

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
TTK5- zná význam a úlohu kovů a jejich slitin;
TTK6- charakterizuje a rozeznává fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti
kovů a jejich slitin;
TTK7- klasifikuje materiály podle jejich vlastností a použití;
TTK8- posoudí kvalitu materiálu;
TTK9- zvolí vhodný materiál pro výrobu uměleckořemeslného výrobku;
TTK10- pracuje a hospodárně nakládá s používaným materiálem;
TTK11- respektuje antikorozní opatření při ošetřování kovových materiálů;
TTK12- uskladňuje a ošetřuje všechny materiály podle platných předpisů;

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

2 Materiály
ttk3- druhy a vlastnosti základních surovin a materiálů
ttk4- opracovávání a zpracování materiálů
ttk5- uskladňování a příprava materiálů
ttk6- základní povrchová úprava materiálů

ttk13, ttk9, ttk8
Průřezová témata:
ODS 1
ODS 2
ODS 6

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
TTK5- zná význam a úlohu kovů a jejich slitin;
TTK6- charakterizuje a rozeznává fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti
kovů a jejich slitin;
TTK7- klasifikuje materiály podle jejich vlastností a použití;
TTK8- posoudí kvalitu materiálu;
TTK9- zvolí vhodný materiál pro výrobu uměleckořemeslného výrobku;
TTK10- pracuje a hospodárně nakládá s používaným materiálem;
TTK11- respektuje antikorozní opatření při ošetřování kovových materiálů;
TTK12- uskladňuje a ošetřuje všechny materiály podle platných předpisů;

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

2 Materiály
ttk3- druhy a vlastnosti základních surovin a materiálů
ttk4- opracovávání a zpracování materiálů
ttk5- uskladňování a příprava materiálů
ttk6- základní povrchová úprava materiálů
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ttk13, ttk9, ttk8
Průřezová témata:
ODS 1
ODS 2
ODS 6

Vzdělávací obsah předmětu technické kreslení
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

1 Technické kreslení
ttk1- technické výkresy a výkresová dokumentace
ttk2- kreslení uměleckořemeslných prvků, výkresů a sestav

Průřezová témata:
ODS 1
ODS 6

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

1 Technické kreslení
ttk1- technické výkresy a výkresová dokumentace
ttk2- kreslení uměleckořemeslných prvků, výkresů a sestav

Průřezová témata:
ODS 1
ODS 6

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
TTK1- ovládá způsoby zobrazování, druhy promítání, aplikuje příslušné
normy;
TTK2- kreslí a čte technické výkresy;
TTK3- nakreslí a označí podle norem výrobky, dílce, sestavy, řezy a detaily;
TTK4- pracuje s technickou a výkresovou dokumentací;

1 Technické kreslení
ttk1- technické výkresy a výkresová dokumentace
ttk2- kreslení uměleckořemeslných prvků, výkresů a sestav

Žák:
TTK1- ovládá způsoby zobrazování, druhy promítání, aplikuje příslušné
normy;
TTK2- kreslí a čte technické výkresy;
TTK3- nakreslí a označí podle norem výrobky, dílce, sestavy, řezy a detaily;
TTK4- pracuje s technickou a výkresovou dokumentací;

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
TTK1- ovládá způsoby zobrazování, druhy promítání, aplikuje příslušné
normy;
TTK2- kreslí a čte technické výkresy;
TTK3- nakreslí a označí podle norem výrobky, dílce, sestavy, řezy a detaily;
TTK4- pracuje s technickou a výkresovou dokumentací;

3. ročník
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Průřezová témata:
ODS 1
ODS 6

ODBORNÝ VÝCVIK
Charakteristika vyučovacího předmětu
Tento vzdělávací předmět poskytuje žákům vědomosti v oblasti praktických dovednosti a řemeslné zručnosti při zhotovování výrobků uměleckého kovářství,
zámečnictví a pasířství jako jsou umělecké plastiky, užitkové a dekorativní předměty. Cílem předmětu je naučit žáky ovládat pracovní postupy při realizaci
uměleckořemeslných a případně slohových výrobků, včetně povrchových úprav a to vše při správném používání ochranných pomůcek a dodržování zásad
bezpečnosti a ochrany zdraví. V této návaznosti je důležité také je seznámit s restaurátorstvím.
Odborný výcvik jako nosný odborný předmět spočívá v získání a prohloubení dovedností, řemeslné zručnosti žáků a návyků žáka ovládat samostatně pracovní
postupy při ručním zpracováním kovů, přípravě materiálu a polotovarů pro výrobu, v získání schopností využívat strojů, zařízení a dalšího nářadí. Žák se seznámí a
naučí samostatně realizovat běžnou údržbu strojů a zařízení.
Důležitým principem a cílem vzdělávání každého žáka je podpora jeho kreativity, sebevědomí, samostatného projevu/ prezentace vlastního názoru a práce/ . Učitel
odborného výcviku vede žáky k osvojování základních dovedností a správných řemeslných návyků, vede je k přesnosti v práci. Rozvíjí v žácích vytrvalost,
svědomitost a vztah k řemeslné práci, učí je znát její hodnotu.
Žák je hodnocen na základě jím zvládnutého učiva dvěma způsoby: formou klauzurní práce, která probíhá v jednom až třech dnech v pololetí a na konci školního
roku. Cílem tohoto výukového programu je upřesnění klasifikace, úhrnné komplexní zvládnutí probraného učiva. Praktické zvládnutí a dokončení zadaného výrobku
– ročníková práce.
Tento vzdělávací předmět navazuje na znalosti a dovednosti žáků získané v předmětech technologie, materiálu a odborného kreslení. Dále využívá poznatků z
dalších zvláště umělecky zaměřených předmětů, jako jsou dějiny umění, výtvarná výchova ale také matematika a ekonomika.
Forma realizace
Ve školním roce je předmět odborný výcvik realizován formou práce v dílnách v praktických týdnech a v teoretických týdnech ve vzdělávací oblasti techniky a
technologické přípravy dle potřeb vzdělávacího procesu. Předmět je realizován od 1. - 3. ročníku dle časové dotace uvedené v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu odborný výcvik rozvíjí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky k tomu, aby měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání


ytické čtení), a efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
 dbá, aby žáci s porozuměním poslouchali mluvené projevy (např. výklad, přednášku, aj.) a pořizovali si poznámky;

šeností svých i jiných lidí;
 ukazuje, jak sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení a přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
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Kompetence k řešení problémů
Učitel

varianty řešení, a zdůvodnili jej,
 dohlíží, aby žáci správně vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;


vědomostí nabytých dříve;
 vede ke spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).

uli způsob řešení, popř.

ní jednotlivých aktivit, jak využívat zkušeností a

Komunikativní kompetence
Učitel

ikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;


ali své názory a postoje;


 rozvíjí v žácích jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumění
základní odborné terminologie a základním pracovním pokynům v písemné i úst
Personální a sociální kompetence
Učitel





řešení své sociální i ekonomické záležitosti,

 dbá na to, aby žáci odpovědně přijímali a plnili svěřené úkoly;


ednání a chování v různých situacích;
podmínek;
dnání ze strany jiných lidí a přijímali radu i kritiku;
svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, připravovat na

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
a) vede žáky k tomu, že by měli mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání;
b) vede žáky k uvědomování si významu celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
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c) informuje o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; podněcuje, aby se žáci cílevědomě a zodpovědně rozhodovali o své budoucí profesní a
vzdělávací dráze;
d)
acovníky a jak je umět
srovnávat se svými představami a předpoklady;
e)
poradenských a
zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
f)
iálními zaměstnavateli, jak prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle;
g)
h) učí, jak rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání; jak dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími
možnostmi.
Matematické kompetence
Učitel
 žáky učí, jak správně používat a převádět běžné jednotky;
 žáky učí číst různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata apod.);
 ukazuje, jak nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení;
 ukazuje, jak aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.
Uplatňovat estetické zásady výtvarně-užitkové tvorby a využívat výtvarných zkušeností
Učitel

voji uměleckého řemesla;

učí rozeznávat jednotlivá slohová období podle znaků uměleckořemeslných prvků;

podněcuje v žácích zájem o výtvarné vyjadřovací techniky.
Uplatňovat estetické zásady výtvarně-užitkové tvorby
Učitel

dbá na to, aby se žáci orientovali v dějinách umění, zejména ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla;

učí rozeznávat jednotlivá slohová období podle znaků uměleckořemeslných prvků;

podněcuje v žácích zájem o výtvarné vyjadřovací techniky.
Zhotovovat uměleckořemeslné výrobky z kovů, být řemeslně zručný
Učitel



estetickými parametry, i s
ohledem na zdravotní nezávadnost výrobku;
dbá na to, aby si žáci stanovili harmonogram jednotlivých pracovních operací a dbali na soulad jednotlivých etap pracovního postupu při realizaci v materiálu
a přesnost provedení;
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vede k tomu, aby si žáci zhotovovali truhlářské nebo řezbářské výrobky podle výkresové dokumentace,
učí, aby pracovali podle původních vzorů nebo výtvarných návrhů vhodnými technologickými postupy a technikami včetně jejich povrchové úpravy;
ukazuje, jak provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací;
dbá na to, aby žáci uměli pracovat se specifickým aplikačním programovým vybavením pro vizualizaci prostorových objektů.

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
Učitel
- dbá na to, aby žáci chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích,
např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
- dohlíží na to, aby žáci dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.),
- učí rozpoznávat možnosti nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajištění odstranění závad a možných rizik;
- učí znát systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, aby uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
veni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami
poskytnout.
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
Učitel
 usiluje o to, aby žáci chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;



acovišti;
cesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka,
občana).

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Učitel
ní;
vede žáky k tomu, aby uměli 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;
ky;
ředí.
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
OK1- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární prevence;
OK2- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu
s předpisy a pracovními postupy;
OK3- uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a
jejich prevenci;
OK4- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti;
OK5- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu;
OK10- dodržuje předpisy a požadavky z oblasti památkové péče;
OK11- zpracuje prvotní i následnou dokumentaci ke konkrétní práci;
OK12- realizuje stanoveným technologickým postupem podle výkresové
dokumentace, výtvarných návrhů nebo původních vzorů písmena,
konstruovaná svítidla, mříže, nádoby, svícny, schránky, plastiky včetně
provedení povrchové úpravy;

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

ttk2, ttk3, ttk7, ttk8, ttk10-13
ok1 - 1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
hygiena práce, požární prevence

ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3
PRA 2

2 Umělecké kovářství a zámečnictví
ok2- užitné a dekorativní předměty
ok3- konstrukční práce
ttk7- technologické postupy a techniky ručního a strojního obrábění kovů
ttk8- technologické postupy a techniky ručního a strojního tváření kovů za
studena i za tepla
ttk10 - pájení naměkko
ttk11- pájení natvrdo
ttk12- svařování v ochranné atmosféře, svařování balenou elektrodou a
svařování technickými plyny
ttk13- technologické postupy a techniky povrchových úprav

OK17- zpracuje prvotní i následnou dokumentaci ke konkrétní práci.
3 Umělecké pasířství
ok5- užitné a dekorativní předměty

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
OK1- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární prevence;
OK2- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu
s předpisy a pracovními postupy;
OK3- uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a
jejich prevenci;
OK4- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti;

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová
témata

ok1 - 1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
hygiena práce, požární prevence

ttk2, ttk3, ttk7, ttk8, ttk10-13
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3
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OK5- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu;

PRA 2
PRA 4

OK6- realizuje stanoveným technologickým postupem podle výkresové
dokumentace výtvarných návrhů nebo původních vzorů mříže, brány, stavební
a nábytkové kování, zábradlí, zámky, zavírací mechanizmy, svícny, plastiky,
krbové nářadí včetně provedení povrchové úpravy;
OK11- zpracuje prvotní i následnou dokumentaci ke konkrétní práci;
OK12- realizuje stanoveným technologickým postupem podle výkresové
dokumentace, výtvarných návrhů nebo původních vzorů písmena,
konstruovaná svítidla, mříže, nádoby, svícny, schránky, plastiky včetně
provedení povrchové úpravy;

2 Umělecké kovářství a zámečnictví
ok2- užitné a dekorativní předměty
ok3- konstrukční práce
ok4- oprava a obnova poškozených částí původních prací
ttk7- technologické postupy a techniky ručního a strojního obrábění kovů
ttk8- technologické postupy a techniky ručního a strojního tváření kovů za
studena i za tepla
ttk9- technologické postupy a techniky tepelného zpracování kovů
ttk10 - pájení naměkko
ttk11- pájení natvrdo
ttk12- svařování v ochranné atmosféře, svařování balenou elektrodou a
svařování technickými plyny
ttk13- technologické postupy a techniky povrchových úprav

OK13- provede rekonstrukci a zhotoví repliku pasířské práce;
OK14- provede opravu a obnovu poškozených částí původních prací na
základě zjištěného rozsahu poškození s dodržením původních
technologických postupů;
OK15- aplikuje vhodné způsoby konzervování;
OK16- dodržuje předpisy a požadavky z oblasti památkové péče;
OK17- zpracuje prvotní i následnou dokumentaci ke konkrétní práci.

3 Umělecké pasířství
ok5- užitné a dekorativní předměty
ok6- konstrukční práce
ok 7- oprava a obnova poškozených částí původních prací

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
OK1- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární prevence;
OK2- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu
s předpisy a pracovními postupy;
OK3- uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a
jejich prevenci;
OK4- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti;
OK5- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu;
OK6- realizuje stanoveným technologickým postupem podle výkresové
dokumentace výtvarných návrhů nebo původních vzorů mříže, brány, stavební
a nábytkové kování, zábradlí, zámky, zavírací mechanizmy, svícny, plastiky,
krbové nářadí včetně provedení povrchové úpravy;
OK7- provede rekonstrukci a zhotoví repliku historického zámku, mříže;
OK8- provede opravu a obnovu poškozených částí původních prací na

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová
témata

ok1 - 1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární
prevence

ttk2, ttk3, ttk7, ttk8, ttk10-13
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3
PRA 2
PRA 4

2 Umělecké kovářství a zámečnictví
ok2- užitné a dekorativní předměty
ok3- konstrukční práce
ok4- oprava a obnova poškozených částí původních prací
ttk8- technologické postupy a techniky ručního a strojního tváření kovů za
studena i za tepla
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základě zjištěného rozsahu poškození s dodržením původních
technologických postupů;
OK9- aplikuje vhodné způsoby konzervování;
OK10- dodržuje předpisy a požadavky z oblasti památkové péče;
OK11- zpracuje prvotní i následnou dokumentaci ke konkrétní práci;
OK12- realizuje stanoveným technologickým postupem podle výkresové
dokumentace, výtvarných návrhů nebo původních vzorů písmena,
konstruovaná svítidla, mříže, nádoby, svícny, schránky, plastiky včetně
provedení povrchové úpravy;

ttk9- technologické postupy a techniky tepelného zpracování kovů
ttk10 - pájení naměkko
ttk11- pájení natvrdo
ttk12- svařování v ochranné atmosféře, svařování balenou elektrodou a
svařování technickými plyny
ttk13- technologické postupy a techniky povrchových úprav

OK13- provede rekonstrukci a zhotoví repliku pasířské práce;
OK14- provede opravu a obnovu poškozených částí původních prací na
základě zjištěného rozsahu poškození s dodržením původních
technologických postupů;
OK15- aplikuje vhodné způsoby konzervování;
OK16- dodržuje předpisy a požadavky z oblasti památkové péče;
OK17- zpracuje prvotní i následnou dokumentaci ke konkrétní práci.

3 Umělecké pasířství
ok5- užitné a dekorativní předměty
ok6- konstrukční práce
ok7- oprava a obnova poškozených částí původních prací
ttk14- Základy elektrotechniky – pro zaměření umělecký pasíř
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ŘEMESLNÁ VÝCHOVA
Obory:
Dřevovýroba
Textilní výroba
Zeměměřičství
Kovovýroba
Kamenosochařství
Knihvazačství
Obecná charakteristika vzdělávacích předmětů
Vzdělávací program tohoto předmětu je realizován v průběhu celého středoškolského vzdělání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu).
Předmět Řemeslná výchova postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k prohlubování dovedností v různých oborech lidské činnosti a
přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků, v návaznosti na druhý stupeň základní školy. Vůdčí motto zní: „Každá hodina musí být školou pro praktický
život“. Na jedné straně usilují řemeslné předměty o získání šikovnosti proto, abychom dosáhli úspěchů řemeslných, na druhé straně však také proto, že manuální
zručnost ve velké míře posiluje pohyblivost našeho myšlení. Řemeslná výchova je úzce propojena s uměleckou výchovou a probuzené tvůrčí schopnosti se
v pracovních činnostech mnohostranně uplatňují. Vytváření smysluplných a estetických výrobků a prací posiluje vůli, cit a myšlení, rozvíjí představivost, smysl pro
celek i detail, má rozhodující vliv na pracovní inteligenci. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní řemeslné dovednosti a návyky. Učí se
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a
hygieny při práci.
Koncepce vzdělávací předmětu Řemeslná výchova vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou
v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Praktická činnost je ve zvýšené míře zastoupena i ve výuce jiných předmětů a umožňuje žákům získat nejen
zručnost, ale díky vlastnímu úsilí i představu o ceně lidské práce a úctu k výrobkům pracovní činnosti. Žáci se seznamují s pracovními činnostmi tak, jak vznikaly
v průběhu vývoje společnosti, získávají úctu k úsilí a umu předcházejících generací. Mají pocit sounáležitosti s předcházejícími i budoucími generacemi a učí se
porozumět procesům probíhajícím ve světě, v přírodě a společnosti. Jsou vedení k šetrnému hospodaření s obnovitelnými zdroji a vstřícnému chování v oblasti
environmentální problematiky. Stejně jako v ostatních předmětech jsou dané pracovní činnosti cíleným pedagogickým záměrem, který důsledně sleduje zdravý vývoj
žáka a napomáhá jeho dalšímu osobnímu rozvoji.
Charakteristika předmětu Dřevovýroba
Předmět žákům umožňuje precizní přesnou práci a zprostředkovává zážitek definitivnosti a konečnosti. Žáci se seznamují s různými nástroji a druhy dřev. Učí se
dřevo opracovávat, využívat jeho zákonitosti a vůlí překonávat jeho zvláštní specifika. Zásadně pracují s rostlým dřevem především ručně – řežou, sekají, hoblují,
vrtají, dlabou, vyřezávají, brousí a povrchově upravují na konečný vzhled. Vyrábějí truhlářské výrobky různých konstrukcí (např. notové stojany, stoličky, poličky,
krmítka, ptačí budky, zahradní konstrukce apod.), na kterých zažívají procesy správné pracovní technologie a seberealizace.
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Charakteristika předmětu Textilní výroba
Žáci se seznamují s textilními materiály, historií odívání, technologickými postupy. V praktické části nacvičují samostatně zvolené činnosti – předení, tkaní,
batikování, malování na hedvábí, práce s divadelními a historickými kostýmy.
Charakteristika předmětu Zeměměřičství
Žáci jsou v etapě seznamování vedeni tak, aby získané vědomosti dokázali využít při plnění praktických cvičení. Příprava má dva cíle. Jednak na historických
zeměměřičských úlohách a přístrojích ukázat na podíl myšlení dávných řešitelů. Druhým cílem je ukázat jak důležité byly a jsou znalosti z matematiky a fyziky.
Praktická část je založena opět na přemýšlení a praktických dovednostech.
Charakteristika předmětu Kovovýroba
Žáci se seznamují s technickými, hlavně kovovými materiály a to z pohledu historie, výroby polotovarů až po jejich zpracování. Jde o základy prací zámečnických,
kovářských a drátenických. Předmět je veden tak, aby po získání základních vědomostí dokázal žák samostatně navrhnout jednoduchý výrobek, zpracovat
technologický postup a tento následně vyrobit.
Charakteristika předmětu Kamenosochařství
Předmět žákům umožňuje porovnat tvrdost kamene s pevností jejich vůle. Jde o bezprostřední nasazení osobnosti žáků, kteří jsou konfrontováni s disciplínou a
nutností koncentrace, při každém úderu sochařského dláta do kamene. Kámen sám je vede k úctě. Každé špatné nasazení dláta a nekoordinovaný silnější úder
palice má okamžitý nevratný následek. Žáci se proto učí opracovávat kámen, jak to odpovídá jeho charakteru. Učí se zacházet s různými nástroji a druhy kamenů.
Zhotovují plastické objekty různých forem: busty, abstrakce nebo reliéfy
Charakteristika předmětu Knihvazačství
V hodinách je zařazena práce s papírem (lepenkou), která má od samého počátku řemeslný charakter. Žáci si osvojují výrobu od plánů až po hotovou knihu.
Pohledem do světa práce mají žáci poznat také problémové vztahy člověk – stroj – výroba – hospodaření – životní prostředí.
Forma realizace
Ve školním roce se jednotlivé vzdělávací předměty realizují buďto projektově nebo jsou integrovány do běžného vyučování v rámci hlavních vyučovacích epoch
nebo v hodinách vedlejšího vyučování. Realizují se postupně v průběhu 1. – 3. ročníku. V tomto období budou realizovány minimálně 3 vybrané vzdělávací
předměty (vždy minimálně jeden ze dvou oborů v ročníku), přičemž výběr záleží na výchovném záměru, možnostech a podmínkách školy.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím vzdělávacích předmětů řemeslné výchovy – dřevovýroba, textilní výroba, kamenosochařství a zeměměřictví rozvíjejí žáci tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Žák
 své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje
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Učitel






kriticky hodnotí při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů a chyb čerpá poučení pro
další práci
samostatně a efektivně zachází s pracovním materiálem
využívá osvojení poznatků a dovedností z jiných předmětů (např. matematiky, výtvarná výchova, dějiny umění, ostatních oborů řemeslné výchovy atd.)
seznamuje žáky s historií řemesel a s významnými osobnostmi ve svém oboru
vede žáky k samostatnosti při zhotovování výrobků a používání různých pracovních pomůcek
na hodinách pracuje s ukázkami kreseb, architektury, soch, maleb a dalších předloh z odborných publikací a zjišťuje názory žáků
zařazuje do výuky dovednosti získané z jiných předmětů (matematiky, fyziky, výtvarné výchovy, dějin umění, atd.)
nechává posoudit kvalitu zhotovených výrobků jednotlivých žáků všechny žáky postupně a vede žáky k efektivní kritice a uznání

Kompetence k řešení problémů
Žák
 rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
 je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy popsali postup práce a zjišťuje, jak pochopili zadaný úkol
 vede žáky k používání názorných náčrtů, skic, výkresů a pomůcek pro řešení úkolu
 vede žáka k posouzení různých způsobů řešení a nalezení nejschůdnějšího
 u méně šikovných žáků nechává pomáhat s jejich prací rychlejší a zručnější žáky
 v případě utváření pracovního týmu žáků postupuje tak, aby mezi sebou byli žáci různě zruční
Kompetence komunikativní
Žák
 používá s porozuměním odborný jazyk, symbolická a geografická vyjádření informací různého typu
 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem
Učitel
vede žáka k přesnému vyjadřování a používání vhodných odborných termínů
vyžaduje zhotovení úkolů s vysvětlením použitého postupu
vyžaduje, aby žáci po vypracovávání úkolů dokázali prezentovat svou práci
Kompetence sociální a personální
Žák
 posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe
 přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje
 projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví k zdraví druhých
Učitel
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zadává žákům úkoly v rámci skupin, které vyžadují dělbu práce i vzájemnou spolupráci a vede je k odpovědnosti za plnění svých úkolů
podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky
vede je ke kritickému myšlení a schopnosti pochybovat
vhodným přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti

Kompetence občanská
Žák
 zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě
 respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědnostmi
Učitel
vede žáky k názorové toleranci a toleranci ke kulturním a filozofickým odlišnostem
různými příklady ilustruje možnost zneužití pracovních schopností, vědy a techniky
ukazuje na příkladech, že jiný neznamená vždy horší
Kompetence pracovní
Žák
 rozvíjí svůj osobní potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě
 usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koordinuje další činnosti s ohledem na stanovený cíl
 dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu
Učitel
 dbá, aby si žáci plnili své úkoly
 vede žáky ke zvážení svých schopností a dovedností při zvolení dalšího pracovního úkonu
 seznamuje žáky s využitím pracovních dovedností v praktickém životě
 učí žáky správně zacházet s používaným ručním nářadím
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Vzdělávací obsah oboru dřevovýroba
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná
jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných
vyjádření
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí, volbě
profesní orientace
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých
projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní
faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu umělecké tvorby i
v životě
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a
usiluje o své pohybové sebezdokonalení

Učivo
Vytváření návrhů a skic pro zadaný úkol
Výběr vhodného materiálu a prostředků pro výrobu výrobku
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Poučení o bezpečnosti práce na pracovišti a seznámení s možnými riziky
úrazů
Návrh, skica a vypracování technologického postupu práce
Praktické zhotovování uměleckořemeslného výrobků ze dřeva
Práce s nářadím a pomůckami z truhlářské dílny
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na způsob
chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí
uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného díla
Vz 9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost
vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů,
odmítání nehumánních postojů
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Zhodnocení práce na výrobku a v kolektivu. Závěrečná reflexe žáků.

Přesahy a vazby, průřezová témata
Vv7, Tv9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5

Vzdělávací obsah oboru zeměměřičství
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně
obrazných vyjádření
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako
základní faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu
umělecké tvorby i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho

Učivo
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na způsob
chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí
uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného díla
Vz9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost vůči
druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání
nehumánních postojů
Vz 10 – modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Využití samotného názvu země a měřičství k úvodu do studia.
Historie poznávání země a měření.
Role matematiky a fyziky při řešení historických úloh.
Druhy promítání a současné mapy.
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Přesahy a vazby, průřezová témata

Vv7, Tv 9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3

vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností
a usiluje o své pohybové sebezdokonalení

Hledání vhodných témat a způsobů jejich řešení.
Utvoření pracovních kolektivů. Zde je kladen důraz na kolektivní práci při
měření.
Praktická měření jednotlivých zeměměřičských úloh.
Samostatné zpracování výsledků měření.
Současné zeměměřičství, Přístroje. Využití v praxi.

Vzdělávací obsah oboru textilní výroba
2. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako
základní faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu
umělecké tvorby i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností
a usiluje o své pohybové sebezdokonalení
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně
obrazných vyjádření

Učivo
Výběr výrobku dle zadaného tématu a vytváření návrhů a skic pro vybraný
úkol.
Praktické vyzkoušení staré textilní techniky (předení, tkaní, paličkování)
Praktické zhotovení batikovaného výrobku (techniky savení, přírodní
barvení)
Osvojují si dovednosti na kolovratu, tkalcovském stavu a mechanickém
šicím stroji.
Převážně provádí ruční práci se základními šicími pomůckami.
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na způsob
chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí
uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného díla
Vz9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost vůči
druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání
nehumánních postojů
Poučení o bezpečnosti práce na pracovišti a seznámení s možnými riziky
úrazů.
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Rozpracování vybraného úkolu.
Nastudování a prezentace historie odívání formou scénky.
D1 – význam historického poznání pro současnost.

Přesahy a vazby, průřezová témata
Vv7, D1, Tv9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5

Vzdělávací obsah oboru kovovýroba
2. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu

Učivo
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
VV7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na
způsob chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické
proměny pojetí uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného
díla
Vz 10 – modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
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Přesahy a vazby, průřezová témata
Vv7, Tv9, Tv22

OSV 1
OSV 2

Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně
obrazných vyjádření
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní
faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu umělecké tvorby
i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů

respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Poučení o bezpečnosti a hygieny práce s poukazem na možná rizika
v dílně.
Vytváření návrhů a skic pro zamýšlený výrobek.
Návrh a vypracování technologického postupu. Součástí je zamyšlení
nad pracností a cenou.
Seznámení se s nářadím a pomůckami v dílně, tedy technologickými
možnostmi pro zamýšlený výrobek.
Výběr vhodného materiálu (polotovaru), nářadí a pomůcek.
Praktické zhotovení výrobku.
Svůj výrobek prezentovat spolužákům a seznámení se s jejich výrobky.

OSV 3

Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a
usiluje o své pohybové sebezdokonalení

Vzdělávací obsah oboru kamenosochařství
3. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí
vizuálně obrazných vyjádření
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako
základní faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu
umělecké tvorby i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností
a usiluje o své pohybové sebezdokonalení

Učivo
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na způsob
chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí
uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného díla
Vz9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost vůči
druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání
nehumánních postojů
Vz10 – modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Vytváření návrhů a skic pro zadaný úkol.
Návrh a vypracování technologického postupu práce.
Poučení o bezpečnosti práce na pracovišti a seznámení s možnými
riziky úrazů.
Praktická zkouška tradičních technik opracování kamene.
Hledání správného motivu nebo práce s jasnou představou za konkrétním
účelem. Praktické zhotovování uměleckořemeslného výrobku z kamene.
Využívání nářadí a pomůcek z kamenosochařské dílny.
Reflexe k danému tématu. Prezentace prací mezi spolužáky.

Vzdělávací obsah oboru knihvazačství
3. ročník
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Přesahy a vazby, průřezová témata
Vv7, Tv 9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5

Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně
obrazných vyjádření
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní
faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu umělecké tvorby
i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a
usiluje o své pohybové sebezdokonalení

Učivo
D1 – význam historického poznání pro současnost.
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na
způsob chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické
proměny pojetí uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného
díla
Vz 9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost
vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů,
odmítání nehumánních postojů
Vz 10 – modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Vytváření návrhů a skic pro zadaný úkol
Poučení o bezpečnosti práce na pracovišti a seznámení s možnými riziky
úrazů
Výběr vhodného materiálu a prostředků pro výrobu výrobku
Návrh a vypracování technologického postupu práce
Praktické zhotovování výrobků z papíru a kartonu z uměleckořemeslného hlediska
Práce s nářadím a pomůckami k výrobě knih

Seznam zkratek, platí pro orientaci v tabulkách rozpisu učiva a očekávaných výstupů:
Č/č – Český jazyk
Eč/eč – Estetické vzdělávání
A/a – Anglický jazyk
S/s – Společenskovědní vzdělávání
F/f – Fyzika
Ch/ch – Chemie
B/b – Biologie
M/m – Matematika
T/t – Tělesná výchova
I/i – Informatika
E/e – Ekonomie
U/u – Dějiny umění + Výtvarná výchova
TT/tt – Odborné předměty – truhláři (Technologie, Materiály, Tech. kreslení)
O/o – Realizace truhlářských a řezbářských prací - truhláři
ŘV/řv – Řemeslná výchova, Vz – výchova ke zdraví, Čsp – člověk a svět práce
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Přesahy a vazby, průřezová témat
D1, Vv7, Tv9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3

WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM – MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA
Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ
A ŘEZBÁŘ
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WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM – MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA
Hornická 327, Příbram II, 261 01
tel: 318 623 306, www.waldorf.pb.cz

ŠVP Umělecký truhlář a řezbář
Obor vzdělávání: 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2016

ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ
PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent učebního oboru umělecký truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným
vzděláním, dosažený stupeň vzdělání je střední vzdělání s výučním listem. Jeho odborné vzdělávání se
stává východiskem pro jeho uplatnění v životě i v profesi umělecký truhlář. Na jedné straně dovede prakticky
uplatnit získané dovednosti, zkušenosti a kvalitu pracovní činnosti v dané profesi. Na druhé straně
prostřednictvím odborného vzdělávání rozvinul schopnosti v celostním smyslu do takové míry, že je schopen
se přizpůsobovat a reagovat na vlastní životní změny, které dokáže řídit.
Absolvent je připraven pro povolání v pozicích, kde bude moci prosadit jeho individuální schopnosti a vlastní
přesvědčení především v rukodělně zaměřených středních i malých dřevozpracujících firmách
specializujících se na individuální truhlářské výrobky, restaurátorských dílnách, umělecko-řemeslných
ateliérech a živnostech v pozici podnikatele.
Výsledná kvalifikovaná pracovní činnost spočívá zejména v rukodělném zhotovování užitkových a
dekorativních předmětů ze dřeva podle návrhů výtvarníka nebo replik původních slohových prací, zdobných
součástí truhlářských výrobků a dekorativních prvků interiéru. Provádí opravy a obnovu truhlářských a
řezbářských uměleckořemeslných předmětů.
Má vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání na studiích vedoucích k maturitě. Umí vyhledávat a
verbálně vyjednávat pracovní možnosti. Je připraven jako otevřená mnohostranná a odborně způsobilá
osobnost schopná reagovat na změny pracovního trhu.
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Příprava žáka směruje k tomu, aby po jejím absolvování žák:
Kompetence k učení




byl otevřen vůči svému vzdělávání, dovedl se učit a s vnitřní motivací byl připraven se celoživotně
vzdělávat
zhodnocoval získané poznatky kritickým myšlením a uváděl je do souvislostí v běžném životě
dovedl efektivně využívat informačních zdrojů (vyhledávat, třídit a aplikovat informace)

Kompetence k řešení problémů




problémy hledal, předvídal a měl odvahu je aktivně a důsledně s vytrvalostí řešit
uplatňoval při řešení problémů férového jednání
dokázal spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

Komunikativní kompetence



byl schopen vlastního názoru a jeho obhajoby vyjadřované přiměřenou formou v dané situaci v
projevech mluvených i psaných
dovedl tolerovat a naslouchat názorům druhých

Personální a sociální kompetence




odhadovat důsledky svého individuálního jednání a chování v různých situacích a v nich se choval
slušně, ohleduplně a kultivovaně
znal míru individuální zodpovědnosti svého jednání a postavení ve společnosti
dovedl adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky na trhu práce a podle svých schopností,
priorit, stylu a možností je pozitivně ovlivňoval a čelil jim

Občanské kompetence a kulturní povědomí





dokázat hájit svá práva a respektovat práva a osobnost druhých lidí
pochopil principy fungování demokratické společnosti a byl vybaven základními návyky chování v
této společnosti s důrazem na svobodu, toleranci a odpovědnost nejen k sobě, ale i k druhým
měl celostní pozitivní vnímání světa v souvislostech a byl všestrannou osobností schopnou vést
bohatý pracovní, společenský a duchovní život
měl úctu k životu a přírodě - chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu
udržitelného rozvoje s vědomím environmentálních problematik;

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám



dovedl vhodně vystupovat s potenciálními zaměstnavateli a cílevědomě a odpovědně se stavil k
vlastní profesní budoucnosti
posoudil a vyhledal podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svým
předpoklady a dalšími možnostmi

Matematické kompetence



aplikoval rozvinutou logicko-matematickou inteligenci, při řešení praktických úkolů v běžných
situacích rozvinul abstraktní myšlení
nacházel vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů a uměl je využít pro dané řešení

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi


pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií a se
základním a aplikačním programovým vybavením;

Uplatnění estetických zásad




orientoval se ve slohových obdobích ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla
ovládali výtvarné vyjadřovací techniky a posiloval vztah k uměleckořemeslné práci
dokázal tvořivě aplikovat estetické principy ve výtvarné užitkové tvorbě
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Zhotovování uměleckořemeslných výrobků








zvolil vhodné technologické postupy a jejich sled
posoudil vlastnosti dřeva a jeho využití
zhotovoval truhlářské nebo řezbářské výrobky podle výkresové dokumentace včetně jejich
povrchové úpravy
prováděl restaurátorské práce
prováděl ruční i strojní práce – řezání, vrtání, frézování, dlabání, broušení, měření
aplikovat různé truhlářské techniky – intarzii, inkrustaci, vypalovaní apod.
ovládal zhotovování konstrukčních spojů, lepení a klížení, montáže nábytku, dýhování a lisování

Bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci





chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární prevence
rozpoznal a předvídal nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad
a možných rizik
znal zásady poskytování první pomoci

Kvalita práce, výrobků nebo služeb



chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
bral na vědomí parametry (standardy) kvality procesů, výrobků nebo služeb a zohledňoval
požadavky zákazníka

Jednání ekonomické a v souladu se strategiemi udržitelného rozvoje



zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti a efektivně hospodařili s finančními prostředky
nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní
prostředí a trvale udržitelný rozvoj

259

CHARAKTERISTIKA ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ
Učební obor umělecký truhlář a řezbář je svým pojetím umělecko-řemeslný obor a je přímou reakcí na
současné požadavky v oblasti designu atypického nábytku a dekorativních předmětů, replik a prací
souvisejících s restaurátorstvím. Praktická složka vzdělávání výrazně působí na vytváření a formování
klíčových i specifických dovedností a zajišťuje odbornou přípravu pro výkon povolání. Klíčové dovednosti
získané prostřednictvím vzdělávání mají rozhodující vliv na formování budoucího absolventa z hlediska jeho
uplatnění v osobním, profesním i společenském životě. Cílem vzdělávacího programu je připravit budoucího
pracovníka pro povolání uměleckořemeslného charakteru, orientované na činnosti reprodukční, zvláště pak
na činnosti realizační. Klade si za cíl rozvíjet v absolventech cit a zručnost pro ruční a strojní zpracování
dřeva, jejich fantazii a kreativitu. Podporuje také jejich sebevědomí, aby se v budoucnu byli schopni prosadit
a adaptovat na měnící se podmínky trhu práce.
Učivo obsahového okruhu poskytuje žákům vědomosti a intelektové a praktické dovednosti potřebné pro
zhotovování uměleckořemeslných truhlářských a řezbářských prací. Žáci jsou vedeni k dodržování
technologické kázně včetně dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Velký důraz je zde
kladen na zvyšování úrovně myšlení, rozvíjení smyslové citlivosti a zvyšování osobní vůle a morálky.
Důležitým principem a cílem edukace každého žáka je: podpora kreativnosti a projevu, přesná a vyspělá
prezentace vlastních názorů nebo prácí, vnímání okolního světa a sebe sama s porozuměním, znát hodnotu
řemeslné práce, probudit a rozvinout v žákovi lásku k řemeslu a umění. Odborné truhlářské předměty jsou
obsahově natolik blízké, že naplňují stejné výchovné a vzdělávací strategie. V rámci této vzdělávací oblasti
jsou také realizována tato průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí a
Člověk a svět práce. Částečně zasahuje také téma Informační a komunikační technologie

ORGANIZAČNÍ FORMY
Výuka probíhá ve specializovaných učňovských dílnách, odborných učebnách a laboratořích. Žáci pracují na
truhlářských strojích. Seznamují se s odborným názvoslovím, s bezpečností práce a získávají pracovní
návyky v daném oboru.
Vyučování v našem oboru je vzhledem k nízkému počtu učňů možné provádět především individuálním
způsobem, přičemž se také prolíná se skupinovým. Využívají se vyučovací metody: vysvětlování, instruktáž,
konzultace, diskuse, písemné práce, práce s knihou, pozorování, praktické, problémové, badatelské,
motivační, ověřovací atd. Z forem se využívá v edukačním procesu: praktická činnost, teoretická činnost,
konzultace, exkurze, vycházky, projekty, soutěže, hry, individuální a týmová práce a samostatná práce.

PODMÍNKY K PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ
Podmínky přijetí ke vzdělávání na obor umělecký truhlář a řezbář upravuje § 59, § 60, § 62 a § 63 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších změn a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacích
řízení ke vzdělávání na středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášky ke studiu se podávají na obecně platných formulářích, součástí je i vyjádření praktického lékaře o
zdravotní způsobilosti pro daný obor.
Talentová přijímací zkouška, je dvoukolová:
I. kolo - praktická talentová zkouška z výtvarné výchovy (téma je pro obory umělecký kovář a zámečník a
umělecký truhlář a řezbář jednotné; uchazeč zde plní zadané úkoly (např. návrh dobového nábytku,
prostorové a rytmické vztahy tvarů a motivů atd.)
II. kolo - ústní pohovor – cíl: zjistit hlubší zájem o obor předložení uměleckých schopností
uchazeče (výtvarné nebo řemeslné práce aj.)
Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání

ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je
vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.
Závěrečná zkouška probíhá podle jednotného zadání závěrečných zkoušek oboru Umělecký truhlář.
Zkouška se skládá ze tří částí:

Písemná zkouška – žáci volí a zpracovávají jedno téma ze tří a trvá max. 240 minut.

Praktická zkouška – žáci plní jeden úkol v rozsahu náročnosti 1.- 3. ročníku a trvá 10 pracovních dní.
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Ústní zkouška – obsahuje 25 témat, z nichž si žák jedno vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena
jedna podotázka ze světa práce, která je součástí zadání.

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
Ročník a předmět, v němž je daný předmět realizován

Průřezová
témata

Umělecký truhlář a řezbář
obsah tématu
Osobnost a její
rozvoj

1

číslo

ODS 1

2

Aj-int

Tech-int

P-int

Tech-int

Ov-int

Tech-int

Ov-int

Mat – int

Vv-int

Mat-int

S-pro

Mat-int

Vv-int

TK-int

Ov-int

Vv-int

TK-int

Čj-int

S-pro

ŘV-pro
Komunikace,
vyjednávání,
řešení konfliktů

Společnost jednotlivec a
společenské
skupiny, kultura,
náboženství
Občan v
demokratické
společnosti
(ODS)

TK-int
Tech-int

Aj-int

P-int

Ov-int

TV-pro

Ov-int

Tech-int Tech-int Ov-int

Tech-int

TV-int

Mat-int

Mat-int

Vvint

Čj-int

S-pro

ŘV-pro

Mat-int

Vv-int

Vv-int

Aj-int

Vv-int

Vv-int

Vv-int

Du-int

Du-int

S-pro

TV-int

Du-int
S-int

Stát, politický
systém, politika,
soudobý svět

Čj-int

Aj-int
ODS 2

ODS 3

3

S-int

ODS 4

Aj-int
Masová média

Morálka, svoboda,
odpovědnost,
tolerance,
solidarita

ODS 5

ODS 6

Potřebné právní
minimum pro
soukromý a
občanský život

ODS 7

Biosféra v
ekosystémovém
pojetí

ŽIV 1

Člověk a
životní
prostředí
(ŽIV)

Současné globální,
regionální a lokální
problémy rozvoje a
vztahy člověka k
prostředí

Člověk a svět

Možnosti a
způsoby řešení
environmentálních
problémů a
udržitelnosti
rozvoje
Hlavní oblasti

ŽIV 2

ŽIV 3

TVint

S-int

Ov-int

Vv-int

Tech-int

Ov-int

TV-int

Ov-int

Tech-int

Tech-int

Vv-int

Mat-int

Mat-int

Vv-int
Matint

ŘV-pro

Du-int

S-pro

TK-int

TK-int

Du-int

TK-int

TV-int

Du-int

ŘV-pro

S-int

P-int

P-int

ŘV-pro

Aj-int

Vv-int

Vv-int

Vv-int

P-int

S-int

Aj-int

ŘV-pro

Tech-int

P-pro

Aj-int

Ov-int

Mat-int

P-int

Tech-int

Ov-int

Mat-int

PRA 1

Tech-int
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Ov-int

práce
(PRA)

světa práce,
charakteristické
znaky práce
Trh práce, jeho
ukazatele,
všeobecné
vývojové trendy,
požadavky
zaměstnanců

Ov-int

Aj-int

Tech-int

Ov-int

PRA 2

Aj-int
Ov-int

Tech-int

Tech-int
Soustava školního
vzdělávání v ČR

Informace jako
kritéria
rozhodování o
další profesní a
vzdělávací dráze

Písemná i verbální
sebeprezentace při
vstupu na trh práce

Zákoník práce,
pracovní poměr,
pracovní smlouva,
práva a povinnosti
Soukromé
podnikání,
podstata a forma
podnikání

PRA 3

Čj-int
PRA 4

Čj-int

Ov-int

ŘV- pro

Čj-int

Čj-int
Ov-int

E-int

Aj-int

Čj-int

Aj-int

PRA 5

E-int

S-int

PRA 6

E-int
PRA 7

S-int
Podpora státu ve
sféře
zaměstnanosti
Práce s
informačními médii
při vyhledávání
pracovních
příležitostí
Práce s počítačem,
operační systém,
soubory,
adresářová
struktura,
souhrnné cíle
Informační a
komunikační
technologie
(INF)

Práce se
standardním
aplikačním
programovým
vybavením
Práce v lokální síti,
elektronická
komunikace,
komunikační a
přenosové
možnosti internetu

Tech-int

PRA 8

Inf-int
PRA 9

Inf-int
INF 1

Inf-int

Inf-int

Inf-int

Inf-int

INF 2

INF 3

Poznámky:
int – integrace
pro – projekt
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Čj-int

Sint

UČEBNÍ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ

Vzdělávací oblasti

Jazykové vzdělávání

Min. počet
týdenních
vyučovacích
hodin
celkem
3

Vyučovací předmět

Zkratka
vyučovacího
předmětu

Český jazyk a literatura

Dotace podle učebního plánu WŠ Příbram

Čerpání
disponibilních
hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

1. – 3. ročník

ČJ

1

1

1

3

0

AJ

2

2

2

6

0

ZSV

1

1

1

3

0

6

Anglický jazyk

Společenskovědní vzdělávání

3

Základy spoelčenských věd
Biologie

BI

Přírodovědné vzdělávání

3

Chemie

CH

1

Fyzika

FY

1

Matematické vzdělávání

3

Matematika

M

2

1

1

4

Estetické vzdělávání

2

část předmětu ČJ

ČJ

1

1

1

3

Dramatická výchova

DV

1

1

1

1

1

0

1
1
2

Vzdělávání pro zdraví

3

Tělesná výchova

TV

1

1

1

3

0

Vzdělávání v inf. a komunikačních technologiích

3

Informatika

INF

1

1

1

3

0

Ekonomické vzdělávání

2

2

0

Umělecko-historická a výtvarná příprava

Techniky a technologická příprava

8

22

Realizace umělěckořemeslných prací

25

Disponibilní hodiny

16

Celkem

99

Ekonomika

EK

Dějiny umění

DU

1

1

2

4

Výtvarná výchova

VV

2

2

2

6

Technologie

TECH

2

2

2

Materiály

MAT

1

1

1

TK

1

1

1

Technické kreslení

2

Technologická příprava

TP

3

3,5

3,5

Odborný výcvik

OV

10

10

12

Řemeslná výchova

ŘV

2

1

1

33,0

32,5

33,5
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2

22

0

36

11

99

16

Rozvržení výuky do týdnů
Studijní týdny
Odborný výcvik
Adaptační týden
Projektová praktika

Zkratka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

St

18 týdnů

18 týdnů

14 týdnů

Ov

16 týdnů

17 týdnů

17 týdnů

At

1 týden
1 týden

Zeměměřičské praktikum

ZePr

Biologické a ekologické praktikum

BiPr

Sociální praktikum

ScPr

1 týden
1 týden
36 týdnů

Celkem

36 týdnů

Poznámky k učebnímu plánu:

-

Vyučovací předmět Technologická příprava je realizován dle potřeby daného tématu v učebně nebo v dílnách.
Tělesná výchova je zařazena do rozvrhu pravidelně každý týden v časové dotaci 1 vyučovací hodina.
Výtvarná výchova je zařazena do rozvrhu pravidelně každý týden v časové dotaci 2 vyučovací hodiny.
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32 týdnů

OSNOVY VZDĚLÁVACÍHO OBORU
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Charakteristika vzdělávacího předmětu
Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace, vzdělávací obor Komunikace v českém jazyce. Do
předmětu je integrována vzdělávací oblast Estetické vzdělávání, vzdělávací obor Umění a literatura, kultura. Předmět je tvořen třemi navzájem se prolínajícími složkami:
slohovou a komunikační, jazykovou a literární.
Velký důraz je kladen na prohlubování komunikativních dovedností, zvyšování úrovně vyjadřování v písemné i mluvené podobě, takto získané dovednosti pak následně
žák může využít v praxi (motivační dopis, životopis, přijímací pohovor aj.) Východiskem pro výuku českého jazyka a literatury je práce s uměleckým i neuměleckým textem,
cílem je jejich recepce a produkce, čtenářský zážitek. Hlavním posláním předmětu je jednak vypěstovat u žáka dobrou úroveň jazykové kultury, jednak v žákovi probudit
zájem o psané slovo a kulturu vůbec. Český jazyk a literatura tak vybavuje žáka sumou znalostí a dovedností, která mu umožňuje správně porozumět jazykovým
sdělením, vhodně a přiměřeně k situaci se vyjadřovat a účinně uplatňovat výsledky svého poznávání. Výuka je realizována zčásti výkladem učitele, ten bývá doplněn
skupinovou prací žáků, videoprojekcí, žákovskými prezentacemi, krátkodobými projekty, referáty, prací s internetem, návštěvou filmových nebo divadelních představení a
exkurzemi.
Učivo je tvořeno třemi oblastmi:
1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
2 Komunikační a slohová výchova
3 Práce s textem a získávání informací
Forma realizace
Ve školním roce jsou jednotlivé vzdělávací předměty integrovány do běžného vyučování v rámci hlavních vyučovacích epoch nebo v hodinách vedlejšího vyučování. Jsou
realizovány od 1. - 3. ročníku dle rozvržení v učebním plánu.
1. ročník – 2 hodiny
2. ročník – 2 hodiny
3. ročník – 2 hodiny
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu český jazyk a literatura rozvíjí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 plánuje a organizuje pracovní činnost, stanovuje si krátkodobé i dlouhodobé cíle s ohledem na osobní rozvoj žáků
 hledá různé metody učení s ohledem na efektivitu vlastního procesu učení, vede žáky k tomu, aby poznatky a informace zpracovávali různými způsoby
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede žáky k hledání vhodných způsobů řešení problémů, k porozumění podstaty probíraného problému
 problémové situace využívá jako jeden z možných prostředků osobního rozvoje žáků
 vede žáky k vhodnému výběru pomůcek a materiálu při řešení problému
Komunikativní kompetence
Učitel
 volí vhodné komunikační prostředky s ohledem na komunikační situaci
 rozvíjí vhodné verbální i neverbální prostředky komunikace
 vede žáky k tomu, aby prezentovali své názory a stanoviska před známým i neznámým publikem
 dbá na jazykově správné mluvené i písemné vyjadřování
Personální a sociální kompetence
Učitel
 vede žáky k odhadnutí důsledků svého chování a k adekvátním reakcím na hodnocení svého vystupování
 rozvíjí v žácích jednání s ohledem na ostatní lidi, přispívá k rozvoji pozitivních mezilidských vztahů
 podporuje v žácích kooperativní schopnosti, přijímání osobní zodpovědnosti za svěřené úkoly
 učí žáky předcházet konfliktům a případné konflikty asertivně řešit
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 ukazuje, jak jednat na základě morálních principů a společenského chování
 podporuje v žácích respektování práv vlastních i práv druhých lidí
 vede žáky k tomu, aby přistupovali k druhým lidem bez předsudků
 podporuje uznávání kulturních hodnot
Kompetence k podnikavosti
Učitel
 rozvíjí svůj osobní potenciál s ohledem na své budoucí profesní zaměření
 plánuje strategie pro co největší osobní rozvoj, stanovuje cíle a podle nich koriguje konkrétní strategie
 orientuje se v potřebách trhu, je si vědom případných rizik podnikání
 reálně se staví k vlastním možnostem a schopnostem i ke svému budoucímu uplatnění
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky k zodpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti
 rozvíjí žákovu orientaci na trhu práce

266

Vzdělávací obsah předmětu český jazyk
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Č1- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy
a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci;
Č2- řídí se zásadami správné výslovnosti;
Č3- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;
Č9- nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak;
Č11- vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska;
Č12- umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi;
Č14- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně;
Č15- přednese krátký projev;
Č20- vytvoří základní útvary administrativního stylu;
Č23- používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů;
Č25- rozumí obsahu textu i jeho částí;
Č28- má přehled o knihovnách a jejich službách.
EČ1- na příkladech objasní výsledky lidské
činnosti z různých oblastí umění;
EČ 2- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl;
EČ 3- uvede hlavní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové
literatuře;
EČ 4- samostatně vyhledává informace v této
oblasti;
EČ 5- vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi;
EČ 6- rozliší konkrétní literární díla podle
základních druhů a žánrů;
EČ 7- postihne sémantický význam textu;
EČ 8- text interpretuje a debatuje o něm;

Učivo
č1- národní jazyk a jeho útvary
č2- jazyková kultura
č4- zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
č5- hlavní principy českého pravopisu
č6- tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č11- komunikační situace, komunikační strategie
č2- jazyková kultura
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č20- získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného a
administrativního), jejich třídění a hodnocení
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č21- zpětná reprodukce textu
č17- informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná
periodika, internet
eč1- umění jako specifická výpověď
o skutečnosti
eč2- aktivní poznávání různých druhů umění
našeho i světového, současného i minulého,
v tradiční i mediální podobě
eč3- hlavní literární směry a jejich představitelé
v kontextu doby
eč4- základy teorie literatury
eč5- literární druhy a žánry ve vybraných dílech
národní a světové literatury
eč6- četba a interpretace literárního textu
eč7- metody interpretace textu
eč8- tvořivé činnosti
eč10 - kultura národností na našem území
eč11- společenská kultura – principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
eč13- lidové umění a užitá tvorba

Přesahy a vazby, průřezová témata
ODS 2

Učivo
č1- národní jazyk a jeho útvary
č2- jazyková kultura
č4- zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
č5- hlavní principy českého pravopisu
č8- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce
č5- hlavní principy českého pravopisu
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č6- tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
č9- větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska,
stavba a tvorba komunikátu
č8- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce

Přesahy a vazby, průřezová témata
ODS 2

PRA 4
PRA 5

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Č1- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy
a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci;
Č2- řídí se zásadami správné výslovnosti;
Č3- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;
Č4- v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví;
Č5- pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka;
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PRA 4
PRA 5

Č8- používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie;
Č9- nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak;
Č10- orientuje se ve výstavbě textu;
Č11- vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska;
Č12- umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi;
Č13- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat,
polemizovat);
Č14- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně;
Č15- přednese krátký projev;
Č16- vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi;
Č18- posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu;
Č21- má přehled o základních slohových postupech uměleckého stylu;
Č22- zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, vybírá je a přistupuje
k nim kriticky;
Č23- používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů;
Č27- má přehled o denním tisku a tisku podle svých zájmů;
EČ1- na příkladech objasní výsledky lidské činnosti z různých oblastí umění;
EČ 2- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl;
EČ 3- uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře;
EČ 4- samostatně vyhledává informace v této oblasti;
EČ 5- vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi;
EČ 6- rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů;
EČ 7- postihne sémantický význam textu;
EČ 8- text interpretuje a debatuje o něm;

č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č11- komunikační situace, komunikační strategie
č2- jazyková kultura
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č15- druhy řečnických projevů
č13- projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich
základní znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační
útvary, osnova, životopis, zápis z porady, inzerát a odpověď na něj,
jednoduché úřední, popř. podle charakteru oboru odborné dokumenty)
č10- slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
č19- druhy a žánry textu
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č6- tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
č18- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace v textu,
jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
č14- vyprávění, popis osoby, věci, výklad nebo návod k činnosti
č18- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace v textu,
jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
č19- druhy a žánry textu
č17- informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná
periodika, internet
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č17- informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, internet
eč1- umění jako specifická výpověď o skutečnosti
eč2- aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého,
v tradiční i mediální podobě
eč3- hlavní literární směry a jejich představitelé v kontextu doby
eč5- literární druhy a žánry ve vybraných dílech národní a světové literatury
eč6- četba a interpretace literárního textu
eč8- tvořivé činnosti
eč10 - kultura národností na našem území
eč11- společenská kultura – principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
eč12- kultura bydlení, odívání

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Č3- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;
Č5- pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka;
Č6- orientuje se v soustavě jazyků;
Č7- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby;
Č8- používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie;
Č10- orientuje se ve výstavbě textu;
Č11- vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska;

Učivo
č5- hlavní principy českého pravopisu
č8- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce
č5- hlavní principy českého pravopisu
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č3- postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky
eč15- ochrana a využívání kulturních hodnot
č5- hlavní principy českého pravopisu
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č9- větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska,
stavba a tvorba komunikátu
č8- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
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Přesahy a vazby, průřezová témata

ODS 2
PRA 4
PRA 5

Č12- umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi;
Č14- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně;
Č15- přednese krátký projev;
Č17- rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový útvar;
Č18- posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu;
Č19- odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného a výkladového;
Č20- vytvoří základní útvary administrativního stylu;
Č22- zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, vybírá je a přistupuje
k nim kriticky;
Č24- samostatně zpracovává informace;
Č26- pořizuje z odborného textu výpisky;
EČ1- na příkladech objasní výsledky lidské činnosti z různých oblastí umění;
EČ 2- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl;
EČ 3- uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře;
EČ 4- samostatně vyhledává informace v této oblasti;
EČ 5- vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi;
EČ 6- rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů;
EČ 7- postihne sémantický význam textu;
EČ 8- text interpretuje a debatuje o něm;

č11- komunikační situace, komunikační strategie
č11- komunikační situace, komunikační strategie
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č13- projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich
základní znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační
útvary, osnova, životopis, zápis z porady, inzerát a odpověď na něj,
jednoduché úřední, popř. podle charakteru oboru odborné dokumenty)
č14- vyprávění, popis osoby, věci, výklad nebo návod k činnosti
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č6- tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
č18- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace v textu,
jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č20- získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného a
administrativního), jejich třídění a hodnocení
č17- informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná
periodika, internet
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č16- grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů
eč1- umění jako specifická výpověď o skutečnosti
eč2- aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého, v tradiční i mediální podobě
eč3- hlavní literární směry a jejich představitelé v kontextu doby
eč4- základy teorie literatury
eč5- literární druhy a žánry ve vybraných dílech národní a světové literatury
eč6- četba a interpretace literárního textu
eč7- metody interpretace textu
eč8- tvořivé činnosti
eč10- kultura národností na našem území
eč11- společenská kultura – principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
eč12- kultura bydlení, odívání
eč15- ochrana a využívání kulturních hodnot
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ANGLICKÝ JAZYK
Charakteristika vzdělávacího předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Anglický jazyk ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace dle RVP učňovských
oborů.
V rámci tohoto předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence a v průběhu celého studia jsou do něho integrovány tematické okruhy průřezových témat.
Cílem výuky angličtiny na waldorfské škole v učňovských oborech je dosažení odpovídající komunikativní kompetence, která vytváří předpoklady pro mezi kulturní
komunikaci a umožňuje zprostředkování intelektuálního, kulturního a pracovního života přesahující oblast žákova mateřského jazyka. Tím významně přispívá k formování
osobnosti žáka v oblasti intelektuální, estetické a etické, prohlubuje jeho všestranné vzdělání, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podmiňuje kvalitu soustavného růstu a
celoživotního vzdělávání. Při vyučování předmětu Anglický jazyk klademe důraz na různorodost a kreativitu, využíváme moderních metod, které vyžadují aktivitu každého
žáka: samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, dílčí projekty na aktuální témata, práce s komunikáty všech funkčních stylů.
Žák je hodnocen na základě zvládnutého ústního a písemného projevu.
Forma realizace:
Předmět je realizován zejména formou vyučovacích hodin v kmenových třídách ve vedlejších hodinách.
Vyučovací předmět Anglický jazyk je povinný ve všech třech ročnících (1.-3.) a je realizován dle učebního plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Anglický jazyk rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel:
 používá širokou škálu různorodých metod výuky, kombinuje ji a přizpůsobuje žákům
 podporuje vlastní aktivitu žáka, motivuje ho, poskytuje mu dostatečný prostor k sebevyjádření, posiluje samostatnost a nepřebírá žákovu zodpovědnost
 využívá didaktickou techniku (magnetofon, počítač, dataprojektor, video), zařazuje do výuky aktuální témata, posiluje mezipředmětové vazby
 zařazuje do výuky aktuální témata, posiluje mezipředmětové vazby
 pracuje s texty, informacemi a kriticky je vyhodnocuje
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 orientuje učivo na realitu každodenního života
 inscenuje modelové problémové situace, jejichž řešení vyžaduje správné použití anglického jazyka
 vede problémový dialog
Kompetence komunikativní
Učitel:
 organizuje práci ve dvojicích, skupinách, týmech a zařazuje projektové vyučování
 podněcuje diskusi a posiluje prezentační dovednosti žáků
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podporuje žáky ve vyjadřování názorů, sdělování zážitků a zkuše
efektivně využívá moderní informační technologie
dbá na srozumitelnost a přiměřenost jazykových projevů svých žáků

Kompetence sociální a personální
Učitel:
 zařazuje práci ve dvojicích, skupinách, týmech
 vede žáky k posouzení svých schopností, k sebereflexi
 bere v úvahu zájmy, preference a potřeby žáků a přizpůsobuje jim výuku, pokud je přesvědčen o pozitivním účinku
Kompetence občanská a kulturní povědomí
Učitel:
 reflektuje aktuální dění a zařazuje ho do výuky
 vede žáky k respektu různorodosti hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 hledá a ukazuje odlišnosti a shody v multikulturním světě (se zaměřením zejména na anglicky mluvící země)
 vede žáky k uvědomění si své pozice ve světě
Kompetence k podnikavosti
Učitel:
 podporuje žáky v osobním růstu a případné oborové specializaci
 motivuje žáky k
 podněcuje zájem o anglický jazyk, pracuje s autentickými texty
 vychází z reálného života, klade důraz na praktické využití získaných dovedností
Matematické kompetence
Učitel:
 učí studenty poznávat jiné metrické soustavy
 rozumět jiným termínům z matematiky a jí příbuzných oborů
 učí dynamiku jazyka celkově a zasazuje jednotlivé gramatické jevy do exemplárních matematických postupů
Kompetence k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a k jejich následnému využití:
Učitel:
 motivuje studenty k práci s osobním počítačem
 používá v hodinách internetové připojení
 pracuje s věrohodnými informačními portály a učí žáka objektivně hodnotit jednotlivé zdroje informací
 nabízí práci s otevřenými informacemi a snaží se studenta vést k mediální gramotnosti
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Učitel:
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učí žáky chápat význam, účel a užitečnost studovaného předmětu a zmiňuje se i jeho finanční, popř. společenské ohodnocení
vede žáky ke zvažování možností využití současného studia jazyka při svém budoucím povolání.

Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
A1- rozumí přiměřeným souvislým projevům a krátkým rozhovorům rodilých
mluvčích pronášeným zřetelně spisovným jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů
A4- vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické podobě a
umí přeložit přiměřený text
A6- požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či sdělení
nebo zpomalení tempa řeči
A11- vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného jazyka a využívá
je pro porozumění textu i ve vlastním projevu
A12- uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka,
dodržuje základní pravopisné normy
POSLECH:
Žák by měl být schopen porozumět významu poslouchaného projevu. Tzn., že
nejde o zachycení doslovného překladu, ale o porozumění zprávě, která je
vyjádřena spisovnou a srozumitelnou angličtinou. Zpráva bude čtena rychlostí
odpovídající stupni pokročilosti žáka v anglickém jazyce.
ČTENÍ:
Zvládnutí čtení a porozumění snazšího
překladového slovníku a práce s ním.

textu

se

schopností

použití

ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV:
Žák je schopen jak ústním, tak psaným projevem vyjádřit svou myšlenku bez
použití složitých větných konstrukcí, kterým jeho schopnosti prozatím
neodpovídají. Osvojuje si základní zákonitosti anglické výslovnosti.
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOCEDNOSTI:
Používá jednoduchý jazyk, který nezahlcuje zbytečnými a komplikovanými
formulacemi. Je schopen dokončit svou myšlenku a projev.

Učivo
Řečové dovednosti:
a2- receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně
odborného
a5- jednoduchý překlad
a7- interakce ústní
a8- interakce písemná
Jazykové prostředky:
a10- slovní zásoba a její tvoření
a11- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
a12- grafická podoba jazyka a pravopis
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
a15- jazykové funkce: obraty k zahájení a ukončení komunikace; pozdrav,
prosba, žádost, poděkování, vyjádření souhlasu, nesouhlasu, odmítnutí,
zklamání, naděje, obavy, projevu radosti apod
Poznatky o zemích studovaného jazyka:
a16-vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země
(zemí) příslušné jazykové oblasti, její (jejich) kultury (včetně umění a
literatury), tradic a společenských zvyklostí
FONETIKA:Žák začíná s upevňováním slovního přízvuku a intonace
MLUVNICE:
probírané časy:present simple s použitím there is/ there are, present
continuous a čas budoucí future s použitím „will“ a „be going to“, posledním
časem je past simple; přivlastňovací tvary „whoseů a „who´s“, dále
počitatelná a nepočitatelná jména s použitím some, any, a lot of,...;
srovnávací zájmena; superlativy; předložky místa a směru, předložky vážící
se s časem a pomocná předložka k budoucímu času „for“
SLOVNÍ ZÁSOBA:
Týká se probíraných témat. Jde o sporty a koníčky s využitím frází s
tématem spojené. Dále téma počasí a s ním spojené roční období, hodinyčas, dny v týdnu, měsíce, trávení dovolené a následné psané projevy (dopis,
apod.). Student se seznamuje se státy a národnostmi a s jejich reáliemi,
které může využít u maturitních zkoušek.
ÚSTNÍ PROJEV:
Žák by měl být schopen jednoduchou formou hovořit souvisle o jednotlivých
výše uvedených tématech a konkrétněji je rozebrat za využití nabrané slovní
zásoby. Hovoří o rodině a rodinných vztazích, o běžných denních
povinnostech a úkonech (oblečení, denní program, rodina, apod.)
KOMUNIKAČNÍ SITUACE:
Žák by měl umět opakovat po učiteli čtený text, měl by sám zvládat
jednoduché přípravy, může se pokusit o jistý druh argumentace.

Přesahy a vazby, průřezová témata

Učivo
Řečové dovednosti:
a1- receptivní řečová dovednost sluchová =

Přesahy a vazby, průřezová témata

č2, č8, č10, č12, č18, č25

ODS 1
ODS 2
ODS 3

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
A2- odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
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č2, č8, č10, č11, č12, č14, č15, č19

A3- čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty včetně jednoduchých
textů odborných, orientuje se v textu, v textu nalezne důležité informace, hlavní
i vedlejší myšlenky
A4- vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické podobě a
umí přeložit přiměřený text
A6- požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či sdělení
nebo zpomalení tempa řeči
A7- vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi nebo zážitky ze
svého prostředí
A13- používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací
POSLECH:
Porozumění textu, který výhradně odpovídá probírané látce-tematicky i s
ohledem na gramatiku.
ČTENÍ:
Čtení a snaha o porozumění i složitějšího textu s faktografickým obsahem.
Schopnost samostatně využívat dostupné lexikografické pomůcky (slovníky,
příručky, apod.)
ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV:
Dokáže vhodně volit a používat prvky probrané gramatiky. Dokáže opisem
vyjádřit myšlenky, na které jeho slovní zásoba prozatím nesahá. Dále si však
prohlubuje znalosti výslovnosti.
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:
Student je již schopen vést konstruktivní rozhovor, který se snaží vést plynulou
formou. V dialogu dokáže být pohotový.

poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů
a3- produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i
tematicky
a7- interakce ústní
a8- interakce písemná
Jazykové prostředky:
a10- slovní zásoba a její tvoření
a11- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
a12- grafická podoba jazyka a pravopis
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
a14- komunikační situace: získávání a poskytování informací v oblasti
osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní – nakupování jízdenek a vstupenek,
zboží, občerstvení, uvedení do společnosti, objednávka v restauraci,
sjednání schůzky, jednání s budoucím zaměstnavatelem, informování se na
služby, objednávka služby, dotazy v informačním středisku a na ulici v
neznámém městě, oficiální nebo obchodní dopis, vzkaz, blahopřání apod.
Poznatky o zemích studovaného jazyka:
a16- vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání
země (zemí) příslušné jazykové oblasti, její (jejich) kultury (včetně umění a
literatury), tradic a společenských zvyklostí
FONETIKA:
Student chápe charakteristiku fonetického přepisu a stále pokračuje v
upevňování dosud nastudovaných přízvukových a intonačních návyků.
MLUVNICE:
Zpočátku opakujeme časy probrané v prvním ročníku. Po zopakování by se
žák měl seznámit s časem present perfect a s časem past continuous. S
časy se souběžně učí potřebné předložky a další nezbytné prvky (ever,
never, just,...). Další částí probírané gramatiky jsou modální slovesa.
SLOVNÍ ZÁSOBA A TÉMATA:
Student se seznamuje se složitějšími tématy, která jsou běžnou součástí
společenského a kulturního života. Jde o vesmír a vědu, počítače, ale také o
environment celkově, kde nabývá důležitou slovní zásobu, kterou bude dále
využívat, a která bude nezbytná pro práci v moderní společnosti. Dále jsou
zvolena odlehčenější témata: charaktery a osobnosti, hrdinové,apod. V
tomto ročníku se již student připravuje na své budoucí povolání, které je
konkretizováno zvoleným oborem. Vytváří si slovní zásobu, která je
aplikovatelná ve chvílích, kdy žádá o práci, při tvorbě životopisu, apod.
KOMUNIKAČNÍ SITUACE:
Pro studenta na této úrovni angličtiny by již neměl být problém vcelku zdatně
komunikovat se svým protějškem a vhodně reagovat na jeho podněty.

ODS 2
ODS 5
ŽIV 2
PRA 2
PRA 5

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
A4- vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické podobě a
umí přeložit přiměřený text
A5-reaguje komunikativně správně v běžných životních situacích a
v jednoduchých pracovních situacích v rozsahu aktivně osvojených jazykových
prostředků, dokáže si vyžádat a podat jednoduchou informaci, sdělit své
stanovisko
A6- požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či sdělení
nebo zpomalení tempa řeči
A7- vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi nebo zážitky ze

Učivo
Řečové dovednosti a jazykové prostředky:
a10- slovní zásoba a její tvoření
a11- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
a12- grafická podoba jazyka a pravopis
Jazykové prostředky:
a10- slovní zásoba a její tvoření
a11- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
a12- grafická podoba jazyka a pravopis
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
a13- tematické okruhy: osobní údaje a životopis, dům a domov, volný čas a
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Přesahy a vazby, průřezová témata
č1, č2, č7, č10, č11, č19, č20, č22,
č24, č25

ŽIV 2
ŽIV 3
PRA 2

svého prostředí
A8-- zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z vyslechnutého nebo
přečteného textu, samostatně, popř. s pomocí slovníku a jiných jazykových
příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení, jednoduchého
popisu, vyprávění, osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřán
A10- vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru
A13- používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací
A14- vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům, pohotově a
vhodně řeší každodenní snadno předvídatelné řečové situace i jednoduché a
typické situace týkající se pracovní činnosti
POSLECH:
Student rozumí textu, který je prezentován spisovnou angličtinou. Mluvený
projev však není veden rodilým mluvčím a je tudíž ochuzen o jistá fonetická
specifika.
ČTENÍ:
Schopnost čtení a porozumění textu s konkrétním i abstraktním obsahem,
který není tematicky odvozen z právě probíraného učiva.
ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV:
Student již načerpal takovou slovní zásobu, že zvládá jak ústní, tak písemný
projev na dané téma. Měl by být schopen umět na zvolené téma diskutovat a
disponovat smysluplnými argumenty.
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:
Dochází k dalšímu zdokonalování a prohlubování schopnosti komunikace a k
osvojování si dalších řečových dovedností.

zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, péče o zdraví, každodenní život,
nakupování, vzdělání, Česká republika, země dané jazykové oblasti; práce
a zaměstnání aj.
Poznatky o zemích studovaného jazyka:
a17- informace ze sociokulturního prostředí příslušných jazykových oblastí
v kontextu znalostí o České republice
FONETIKA:
Studentův náhled na fonetickou stránku jazyka už by měl být dostatečný a
měl by mít zvládnuté frázování a chápat fonetické jednotlivosti angličtiny tak,
aby je mohl využít v praktické komunikaci.
MLUVNICE:
Opět se zpočátku soustředíme na opakování časů a dále je doplňujeme o
present perfect continuous a past perfect. V gramatice by dále měl student
nebýt informace o kondicionálech, pasivech, počitatelných a nepočitatelných
zájmenech, naposledy pak relative pronouns a relative clauses.
SLOVNÍ ZÁSOBA A TÉMATA:
Na této úrovni by měl žák jen prohlubovat znalosti mediálně komunikační.
Užívání webu, chápat a znát různé zdroje informací a s nimi spojenou slovní
zásobu. Můžeme se začít orientovat i na kulturu a světové dění a neustále
do výuky vsouváme geografii, environment a komunikaci vhodnou pro
zaměstnání v daném oboru, kterou, jak jsme již uvedli, využije žák při
závěrečné zkoušce a nejen u ní. Vše je shrnuto v tématech: komunikace,
media, banky, fotografie a výtvarné umění, globální problémy, ekologie,
tvorba dotazníku, životopisu, dialogy s imaginárním zaměstnavatelem.
KOMUNIKAČNÍ SITUACE:
V tuto chvíli je student připraven na ústní/mluvenou prezentaci.Měl by být
schopen argumentovat v podstatě na jakékoli nově otevřené téma a svoje
stanoviska si v eventuelní diskuzi umět obhájit.
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PRA 5

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Charakteristika předmětu
V rámci tohoto předmětu je realizována podstatná část vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání z RVP pro SOU a navazuje na ŠVP- ZV Waldorfské
školy Příbram. Svým vzdělávacím obsahem koresponduje s průřezovými tématy Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce. V rámci tohoto
předmětu je ve třetím ročníku realizován projekt Sociální praktikum (viz Charakteristika školy – Dlouhodobé projekty).
V souladu s posláním waldorfské pedagogiky a cílovým zaměřením vzdělávací oblasti předmět poskytuje prostor pro celostní rozvoj osobnosti žáků ve smyslu
prohlubování schopnosti vcítění ( empatie) a vědomí vlastní odpovědnosti, rozvoje sociálních dovedností ( komunikace, spolupráce, řešení konfliktů aj.), poznání
struktur, problémů a mechanismů fungování společnosti, porozumění procesu společenského vývoje i vývoje jedince a vědomí jejich vzájemné provázanosti
v rámci kontextu s universem a především pochopení sebe sama jako jedinečné svobodné (tj. tvůrčí a odpovědné) lidské bytosti. Prostřednictvím následující
výchovně vzdělávací strategie je možné působit na rozvoj osobnosti žáků v souladu s etickým (nikoli výhradně intelektuálním) přístupem ke světu. Přátelské a
otevřené prostředí naší školy je nezbytnou součástí této strategie.
Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný výkon (popřípadě za praktickou činnost).
Forma realizace
Vyučovací předmět sociální a etická výchova je zařazen jako povinný předmět v 1. – 3. ročníku pro obor vzdělání Umělecký truhlář a řezbář a obor krejčí.
Vyučování tohoto předmětu je zpravidla rozděleno na epochy a vedlejší hodiny. Epochy i vedlejší hodiny jsou věnovány jednotlivým tématům vzdělávacího
obsahu daného ročníku dle časové dotace uvedené v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách sociální a etické výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy:
Kompetence k učení
Učitel
 podněcuje žáky k samostatnému nalézání hlubších souvislostí
 vede žáky k samostatnosti při vypracovávání referátů a domácích úkolů a k používání různých zdrojů informací
 na hodinách pracuje s ukázkami odborného textu a zjišťuje, jak mu žáci rozumí
 zadává práci ve dvojicích nebo ve skupinách s následující diskuzí a prezentací výsledků
 pravidelně písemně hodnotí kvalitu poznámkových sešitů žáků (přednosti, rezervy)
 používá audiovizuální pomůcky
 pořádá exkurze, besedy, projektové dny, setkání s odborníky, semináře aj.
 komentuje aktuální významná výročí a události (státní a křesťanské svátky, mezinárodní dny apod.)
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy vysvětlili, jak pochopili zadaný úkol
 vede žáky kladením otevřených otázek ke kritickému myšlení a schopnosti obhájit svá stanoviska
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navozuje problémové situace, které žáci společně řeší např. metodou „brainstorming“ (hledání optimálního řešení)
pomocí výzkumných metod v rámci individuálních úkolů (experimenty, pozorování, rozhovory, dotazníky aj.) vytváří pro žáky prostor k ověřování
teoretických poznatků
seznamuje žáky s efektivními metodami řešení problémů

Kompetence komunikativní
Učitel
 vede žáky k přesnému vyjadřování a používání vhodných pojmů
 vyžaduje, aby žáci k vypracovávání a prezentaci referátů a seminárních prací přistupovali originálně (s využitím netradičních zdrojů a pomůcek)
 zařazuje v hodinách úkoly a psychosociální cvičení podporující rozvoj konstruktivní komunikace
 zajímá se o názory, zkušenosti a náměty žáků
 podněcuje žáky k výběru a zpracování témat k diskuzi (následně pomáhá diskuzi řídit)
Kompetence sociální a personální
Učitel
zadává žákům skupinové úkoly, které vyžadují týmovou spolupráci
podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky
citlivým přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti
hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
pomáhá rozvíjet sociální dovednosti žáků pomocí vhodných psychosociálních cvičení
podporuje prohloubení empatie žáků vyprávěním nebo čtením příběhů k zamyšlení
Kompetence občanská
Učitel
vyžaduje dodržování pravidel slušného jednání
seznamuje žáky s platnou legislativou, demokratickými principy a obecnými morálními zásadami
pomáhá rozvíjet altruistické postoje žáků zařazováním prožitkových forem vyučování
ukazuje na příkladech, že jiný neznamená nepřátelský
podporuje rozvoj odpovědného a tvůrčího přístupu žáků k životu (příklady slavných osobností, psychosociální cvičení)
Kompetence pracovní
Učitel
 dbá, aby si žáci plnili své úkoly
 dodává žákům sebedůvěru
 vede žáky ke zvážení vlastních schopností a dovedností při výběru dalšího studia nebo zaměstnání
 poskytuje žákům konzultace při plnění náročnějších pracovních úkolů
 pomáhá žákům při získávání dovednosti efektivní organizace práce
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Člověk v lidském společenství
S1- popíše na základě pozorování lidí kolem sebe a informací z médií, jak
jsou lidé v současné české společnosti rozvrstveni z hlediska národnosti,
náboženství a sociálního postavení; vysvětlí, proč sám
sebe přiřazuje k určitému etniku (národu…);
EČ 9 – orientace v nabídce kulturních institucí
EČ 10 – typické znaky kultur hl. národů na našem území
S2- dovede aplikovat zásady slušného chování v běžných životních
situacích; uvede příklady sousedské pomoci a spolupráce, lásky, přátelství
a dalších hodnot;
S3- uvede, jaká práva a povinnosti pro něho vyplývají z jeho role v rodině,
ve škole, na pracovišti;
S10- popíše specifika některých náboženství, k nimž se hlásí obyvatelé ČR
a Evropy;
S11- vysvětlí, čím mohou být nebezpečné některé náboženské sekty nebo
a náboženská nesnášenlivost;
S17- uvede příklady extremismu, např. na základě mediálního
zpravodajství nebo pozorováním jednání lidí kolem sebe; vysvětlí, proč jsou
extremistické názory a jednání nebezpečné;
S22- objasní, jak se mají řešit konflikty mezi vrstevníky a žáky, co se
rozumí šikanou a vandalismem a jaké mají tyto jevy důsledky
S45- na příkladu (z médií nebo z jiných zdrojů) vysvětlí, jakých metod
používají teroristé a za jakým účelem
Vzdělávání pro zdraví
T7- dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení konfliktních
situací;
EČ 11 – vhodné společenské chování v dané situaci
T8- objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život jednotlivce,
rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit své zdraví;
T9- diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu životu;
T10- dovede posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl jedince a na
péči o své zdraví;
T11- popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů
obyvatel
Člověk jako občan
S5- na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho může vzniknout napětí nebo
konflikt mezi příslušníky většinové společnosti a příslušníkem některé z
menšin;
S6- vysvětlí na příkladech osudů lidí (např. civilistů, zajatců, Židů, Romů,
příslušníků odboje…), jak si nacisté počínali na okupovaných územích;
S7- uvede konkrétní příklady ochrany menšin v demokratické společnosti;
S8- je schopen rozeznat zcela zřejmé konkrétní příklady ovlivňování
veřejnosti (např. v médiích, v reklamě, jednotlivými politiky…);
S9- na základě pozorování života kolem sebe a informací z médií uvede
příklady porušování genderové rovnosti (rovnosti mužů a žen);

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata
t1, t2, t3, t4, t5, eč 9 a16

Člověk v lidském společenství
s1- lidská společnost a společenské skupiny, současná česká společnost, její
vrstvy
eč 9 – kulturní instituce v ČR a v regionu
s2- odpovědnost, slušnost, optimismus a dobrý vztah k lidem jako základ
demokratického soužití v rodině i v širší komunitě
s3- sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti
s7- víra a ateismus, náboženství a církve, náboženská hnutí a sekty,
náboženský fundamentalismus, sociálně-patologické jevy

Péče o zdraví
t1- činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl, pohybové aktivity,
výživa a stravovací návyky, rizikové chování aj.
eč 16 – fce reklamy a propagačních prostředků a jejich vliv na životní prostředí
t2- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální dovednosti; rizikové faktory
poškozující zdraví
t3- odpovědnost za zdraví své i druhých; péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci; práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
t4- partnerské vztahy; lidská sexualita
t5- prevence úrazů a nemocí
Člověk jako občan
s5- rasy, národy a národnosti; většina a menšiny ve společnosti – klady
vzájemného obohacování a problémy multikulturního soužití; genocida v době
druhé světové války, jmenovitě Slovanů, Židů, Romů a politických odpůrců;
migrace v současném světě, migranti, azylanti
s6- postavení mužů a žen v rodině a ve společnosti
s9- svobodný přístup k informacím; média (tisk, televize, rozhlas, internet),
funkce médií, kritický přístup k médiím, média jako zdroj zábavy a poučení
s10- stát a jeho funkce, ústava a politický systém ČR, struktura veřejné správy,
obecní a krajská samospráva
s11- politika, politické strany, volby, právo volit
s12- politický radikalismus a extremismus, aktuální česká extremistická scéna
a její symbolika, mládež a extremismus
s13- občanská společnost, občanské ctnosti potřebné pro demokracii a
multikulturní soužití;
s14- základní hodnoty a principy demokracie
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ODS 2
ODS 3
ODS 4
ODS 6

S13- uvede příklady jednání, které demokracii ohrožuje (sobectví, korupce,
kriminalita, násilí, neodpovědnost…)
S14- vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, událostí a lidí v médiích
(mediální obsahy) přijímat kriticky;
S15- uvede, k čemu je pro občana dnešní doby prospěšný demokratický
stát a jaké má ke svému státu a jeho ostatním lidem občan povinnosti;
S16- uvede nejvýznamnější české politické strany, vysvětlí, proč se
uskutečňují svobodné volby a proč se jich mají lidé zúčastnit; popíše, podle
čeho se může občan orientovat, když zvažuje nabídku politických stran;
S18- uvede konkrétní příklad pozitivní občanské angažovanosti;
S19- uvede základní zásady a principy, na nich je založena demokracie;
S20- dovede debatovat o zcela jednoznačném a mediálně známém
porušení principů nebo zásad demokracie;
S21- v konkrétních příkladech ze života rozliší pozitivní jednání (tj. jednání,
které je v souladu s občanskými ctnostmi), od špatného-nedemokratického
jednání;
S39- popíše státní symboly;

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Člověk a právo
S23- popíše, čím se zabývá policie, soudy, advokacie a notářství;
S24- uvede, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní
odpovědnost;
S25- dovede reklamovat koupené zboží nebo služby;
S26- dovede z textu fiktivní smlouvy běžné v praktickém životě (např. o
koupi zboží, cestovním zájezdu, pojištění) zjistit, jaké mu z ní vyplývají
povinnosti a práva;
S27- vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi a rodiči, mezi manželi; dovede
v této oblasti práva vyhledat informace a pomoc při řešení konkrétního
problému;
S28- dovede aplikovat postupy vhodného jednání, stane-li se svědkem
nebo obětí kriminálního jednání (šikana, lichva, násilí, vydírání…);
S12- uvede základní lidská práva, která jsou zakotvena v českých
zákonech – včetně práv dětí, popíše, kam se obrátit, když jsou lidská práva
ohrožena;
Česká republika, Evropa a svět
S38- dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, podle mapy popíše její
polohu a vyjmenuje sousední státy;
S40- vysvětlí, k jakým nadnárodním uskupením ČR patří a jaké jí z toho
plynou závazky;
S41- uvede příklady velmocí, zemí vyspělých, rozvojových a zemí velmi
chudých (včetně lokalizace na mapě);
S42- na příkladech z hospodářství, kulturní sféry nebo politiky popíše,
čemu se říká globalizace;
S43- uvede hlavní problémy dnešního světa (globální problémy), lokalizuje
na mapě ohniska napětí v soudobém světě;
S44- popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti a výhody z členství v EU
plynou našim občanům

Učivo
Člověk a právo
s15- právo a spravedlnost, právní stát, právní ochrana občanů, právní vztahy,
právní řád
s16- soustava soudů v ČR; právnická povolání (notáři, advokáti, soudcové)
s17- právo a mravní odpovědnost v běžném životě; vlastnictví; smlouvy;
odpovědnost za škodu
s18- manželé a partneři; děti v rodině, domácí násilí
s19- trestní právo: trestní odpovědnost, tresty a ochranná opatření, orgány
činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, vyšetřovatel, soud),
s20- kriminalita páchaná na mladistvých a na dětech; kriminalita páchaná
mladistvými
s8- lidská práva, jejich obhajování a možné zneužívání, veřejný ochránce práv,
práva dětí, holocaust
Česká republika, Evropa a svět
s33- současný svět: bohaté a chudé země, velmoci; ohniska napětí v
soudobém světě
s34- ČR a její sousedé
s35- České státní a národní symboly
s36- globalizace
s37- globální problémy
s38- ČR a evropská integrace
s39- nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu ve světě

3. ročník
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Přesahy a vazby, průřezová témata

ODS 7
ŽIV 2
ODS 4

Očekávané výstupy RVP
Žák:
Člověk a hospodářství
S4- dovede sestavit fiktivní odpovědný rozpočet životních nákladů;
S29- vysvětlí, co má vliv na cenu zboží;
S30- dovede vyhledat nabídky zaměstnání, kontaktovat případného
zaměstnavatele
a úřad práce, prezentovat své pracovní dovednosti a zkušenosti;
S31- popíše, co má obsahovat pracovní smlouva;
S32- dovede vyhledat poučení a pomoc v pracovněprávních záležitostech;
S33- dovede si zřídit peněžní účet, provést bezhotovostní platbu, sledovat
pohyb peněz
na svém účtu;
S34- dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda a pracovní zařazení odpovídají
pracovní smlouvě a jiným písemně dohodnutým podmínkám;
S35- vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a zdravotní pojištění;
S36- dovede zjistit, jaké služby poskytuje konkrétní peněžní ústav (banka,
pojišťovna) a na základě zjištěných informací posoudit, zda konkrétní služby
jsou pro něho únosné (např. půjčka), nebo nutné a výhodné;
S37- dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v tíživé sociální situaci;

Učivo
Člověk a hospodářství
s4- hospodaření jednotlivce a rodiny; řešení krizových finančních situací,
sociální zajištění občanů
s21- trh a jeho fungování (zboží, nabídka, poptávka, cena)
s22- hledání zaměstnání, služby úřadů práce
s23- nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace
s24- vznik, změna a ukončení pracovního poměru
s25- povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele
s26- druhy škod, předcházení škodám, odpovědnost za škodu
s27- peníze, hotovostní a bezhotovostní peněžní styk
s28- mzda časová a úkolová
s29- daně, daňové přiznání
s30- sociální a zdravotní pojištění
s31- služby peněžních ústavů
s32- pomoc státu, charitativních a jiných institucí sociálně potřebným
občanům
Realizace sociálního projektu.
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Přesahy a vazby, průřezová témata

e3, e11, e14, e16, e17
PRA 5
PRA 6
PRA 8
ODS 1
ODS 2
ODS 6

PŘÍRODOVĚDNÝ ZÁKLAD
Charakteristika předmětu
Předmět Přírodovědný základ naplňuje cíle vzdělávacích oborů Fyzikální vzdělávání, Chemické vzdělávání a Biologické a ekologické vzdělávání. Výuka
přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům
proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a
vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi.
Fyzikální vzdělávání vede žáky k umění hledat principy jevů a zacházet se vztahy fyzikálních veličin. Přibližuje žákům klíčové historické otázky a výzkumy
dřívějších dob. Dále se zabývá elektřinou, magnetismem a základem radioaktivity. Vzdělávání v principu vychází z experimentů, probíhá pomocí praktických
otázek na běžné a technické fyzikální jevy, a tak vede žáky k poznávání zákonitosti Země a vesmíru.
Chemické vzdělávání směřuje k hledání základních souvislostí, k předvídání a ovlivňování chemických dějů, k rozvíjení správného jednání v praktických situacích
a k nalézání zodpovědného občanského postoje. Je zaměřeno na pozorování, experiment, vytváření a ověřování hypotéz, ústní a písemné interpretování závěrů
z nich vyvozených. Důraz je kladen na získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první
pomoc při úrazech s nebezpečnými látkami.
Biologické a ekologické vzdělávání zahrnuje tři základní pohledy na člověka a přírodní prostředí. Jedním z nich je studium živé i neživé přírody a zákonitostí v ní
přítomných. Další pohled nabízí zkoumání interakce člověka a přírodního prostředí s důrazem na hledání příčin a následků lidského chování, zároveň však žáky
vedeme i k odhalení opačného působení přírody na lidské chování. Třetí pohled je pak upřen na člověka jako organismus, který v sobě skrývá obrovské síly
ducha, zároveň je však příslušníkem živočišné říše a podléhá jejím zákonitostem. Poznání biologie člověka není pravým cílem výuky, tím je spíše odpovědné
zacházení s vlastním tělem vycházející z jeho znalosti a uvědomování si rizik určitého typu chování (nedbalost, užívání škodlivých látek apod.).
Ve výuce přírodovědného základu jsou rozvíjena průřezová témata: Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti.
Žáci budou hodnoceni za svůj ústní a písemný projev a za své výkony při plnění praktických úkolů.
Forma realizace
Přírodovědný základ je předmětem povinným a je vyučován ve třech ročnících v rámci hlavního vyučování nebo v hodinách vedlejšího vyučování, předmět je
realizován od začátku 10. ročníku do konce 12. ročníku dle rozvržení v učebním plánu v rozsahu 96 hodin.
Výchovné a vzdělávací strategie
Užívané formy a metody práce jsou závislé na charakteru učiva, cílech vzdělávání a zahrnují rozhovor s prvky problémového vyučování, objasňování, frontální
výuku s praktickými cvičeními a pomůckami, samostatnou práci žáků s různými zdroji informací, skupinovou práci, řešení zadaných úkolů, demonstrační pokusy,
laboratorní pokusy žáků a zpracování jejich výsledků, exkurze. Mnohé cíle se naplňují v projektu, kterým je ve druhém ročníku Ekologický týden
Prostřednictvím předmětu přírodovědný základ rozvíjí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 používá širokou škálu různorodých metod výuky, kombinuje ji a přizpůsobuje žákům
 pomáhá žákovi pracovat s texty, informacemi a kriticky je vyhodnocovat
 vede žáka k hodnocení jeho vlastního pokroku při učení a přijímání hodnocení od jiných lidí
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vytváří modelové situace, ve kterých žáci hodnotí správnost jednotlivých možných řešení
 vede žáky k volbě takových prostředků, které jsou pro řešení daného problému nejvhodnější, k využívání vlastních vědomostí a zkušeností
 orientuje učivo na realitu každodenního života
Komunikativní kompetence
Učitel
 zařazuje do výuky diskusi, v níž má každý žák možnost prezentovat své názory
 organizuje práci ve dvojicích či skupinách
 vede žáky k osvojení odborné terminologie a vyjadřování svých názorů slovem i písmem
Personální a sociální kompetence
Učitel
 zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují a společně řeší určité problémy
 vede žáky k poznání a posouzení svých schopností, k sebereflexi
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 reflektuje aktuální dění a zařazuje ho do výuky
 pěstuje u žáků úctu k životu především v souvislosti s jeho trvalým udržením na Zemi
 při modelových situací učí žáky aktivně hájit práva svá i práva jiných (lidí, zvířat, rostlin)
Matematické kompetence
Učitel
 vede žáky k používání a převádění běžných jednotek
 k vybírání takových úloh, které rozvíjí matematické schopnosti a odhad žáků
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Učitel
 zadává žákům referáty, při jejichž přípravě pracují s různými informačními zdroji a získané informace prezentuj
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Přesahy
témata

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:
F1- rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb hmotného bodu;
F2- určí síly, které působí na tělesa, a popíše, jaký druh pohybu tyto síly
vyvolají;
F3- určí mechanickou práci a energii při pohybu tělesa působením stálé síly;
F4- vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování mechanické energie;
F5- určí výslednici sil působících na těleso;
F6- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh;
F7- vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v technické praxi;
F8- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a způsoby její změny;
F9- popíše principy nejdůležitějších tepelných
motorů;
F10- popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a v technické
praxi;
F11- popíše elektrické pole z hlediska jeho
působení na bodový elektrický náboj;
F12- řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona;
F13- popíše princip a použití polovodičových součástek s přechodem PN;
F14- určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem;
F15- popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice;

1 Mechanika
f1- pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici
f2- Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace
f3- mechanická práce a energie
f4- posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil
f5- tlakové síly a tlak v tekutinách

F16- rozliší základní druhy mechanického vlnění a popíše jejich šíření;
F17- charakterizuje základní vlastnosti zvuku;
F18- chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany sluchu;
F19- charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v různých
prostředích;
F20- řeší úlohy na odraz a lom světla;
F21- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami;
F22- vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad;
F23- popíše význam různých druhů elektromagnetického záření;
F24- popíše strukturu elektronového obalu atomu z hlediska energie elektronu;
F25- popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje základní nukleony;
F26- vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše způsoby ochrany před jaderným
zářením;
F27- popíše princip získávání energie v jaderném reaktoru;
F28- charakterizuje Slunce jako hvězdu;
F29- popíše objekty ve sluneční soustavě;
F30- zná příklady základních typů hvězd.

4 Vlnění a optika
f14- mechanické kmitání a vlnění
f15- zvukové vlnění
f16- světlo a jeho šíření
f17- zrcadla a čočky, oko
f18- druhy elektromagnetického záření,
rentgenové záření

2 Termika
f6- teplota, teplotní roztažnost látek
f7- teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa
f8- tepelné motory
f9- struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství
3 Elektřina a magnetismus
f10- elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče
f11- elektrický proud v látkách, zákony elektrického proudu, polovodiče
f12magnetické
pole,
magnetické
pole
elektrického
proudu,
elektromagnetická indukce
f13- vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie střídavým proudem

5 Fyzika atomu
f19- model atomu, laser
f20- nukleony, radioaktivita, jaderné záření
f21- jaderná energie a její využití
6 Vesmír
f22- Slunce, planety a jejich pohyb, komety
f23- hvězdy a galaxie
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a

vazby,

tt14, tt20, o3, ot3

ŽIV1

o2, o4, ot2, ot4
ŽIV1

tt1, tt2, kp2

ŽIV1

průřezová

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:
CH1- dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek;
CH2- popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby;
CH3- zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků
a sloučenin;
CH4- popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění
v periodické soustavě prvků;
CH5- popíše základní metody oddělování složek ze směsí a jejich využití
v praxi;
CH6- vyjádří složení roztoku a připraví roztok požadovaného složení;
CH7- vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou chemickou
reakci chemickou rovnicí;
CH8- provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít v odborné praxi;
CH9- vysvětlí vlastnosti anorganických látek;
CH10- tvoří chemické vzorce a názvy vybraných anorganických sloučenin;
CH11- charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich
využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví
a životní prostředí;
CH12- charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a
tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy;
CH13- uvede významné zástupce jednoduchých organických sloučenin a
zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska
vlivu na zdraví a životní prostředí;

Obecná chemie
ch1- chemické látky a jejich vlastnosti
ch2- částicové složení látek, atom, molekula
ch3- chemická vazba
ch4- chemické prvky, sloučeniny
ch5- chemická symbolika
ch6- periodická soustava prvků
ch7- směsi a roztoky
ch8- chemické reakce, chemické rovnice
ch9- výpočty v chemii

CH14 - charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny;
CH15 - charakterizuje nejdůležitější přírodní látky;
CH16- popíše vybrané biochemické děje,
T6 - orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních směrech.

Anorganická chemie
ch10- anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli
ch11- názvosloví anorganických sloučenin
ch12- vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v odborné
praxi
Organická chemie
ch13- vlastnosti atomu uhlíku
ch14- základ názvosloví organických sloučenin
ch15- organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi
Biochemie
ch16- chemické složení živých organismů
ch17- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny,
biokatalyzátory
ch18- biochemické děje
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Přesahy a vazby,
témata
f19, f20, f21, t6

ODS1
ODS2
ŽIV2
ŽIV3

průřezová

3. ročník
Přesahy
a
průřezová témata

vazby,

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:
B11- vysvětlí základní ekologické pojmy;
B12- charakterizuje abiotické (sluneční záření, atmosféra, pedosféra,
hydrosféra) a biotické faktory prostředí (populace, společenstva, ekosystémy);
B13- charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve společenstvu;
B14- uvede příklad potravního řetězce;
B15- popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska látkového a
energetického;
B16- charakterizuje různé typy krajiny a její využívání člověkem;

2 Ekologie
b8- základní ekologické pojmy
b9- ekologické faktory prostředí
b10- potravní řetězce
b11- koloběh látek v přírodě a tok energie
b12- typy krajiny

f10, f20, f23, f28, ch1, ch11, ch12,
i9, i20, i24

3 Člověk a životní prostředí
b13- vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím
b14- dopady činností člověka na životní prostředí
b15- přírodní zdroje energie a surovin
b16- odpady
b17- globální problémy
b18- ochrana přírody a krajiny
b19- nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
b20- zásady udržitelného rozvoje
b21- odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí

zo15, s18, s43, ch11, ch12, ch13,
ch14, ch15, m23, i9, i20, i24

B17- popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody;
B18- hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního
prostředí;
B19- charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví;
B20- charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich
obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prostředí;
B21- popíše způsoby nakládání s odpady;
B22- charakterizuje globální problémy na Zemi;
B23- uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá
informace o aktuální situaci;
B24- uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu;
B25- uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na
ochranu přírody a prostředí;
B26- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, ekonomických,
technologických a sociálních přístupů k ochraně životního prostředí;
B27- zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a
životního prostředí;
B28- na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe navrhne
řešení vybraného environmentálního problému.
T2- popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí
B1- charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi;
B2- vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav;
B3- popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku života;
B4- vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou;
B5- charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a uvede rozdíly;
B6- uvede základní skupiny organismů a porovná je;
B7- objasní význam genetiky;
B8- popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav;
B9- vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy zdravého životního stylu;
B10- uvede příklady bakteriálních, virových a jiných onemocnění a možnosti
prevence;
T1- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku

1 Základy biologie
b1- vznik a vývoj života na Zemi
b2- vlastnosti živých soustav
b3- typy buněk
b4- rozmanitost organismů a jejich charakteristika
b5- dědičnost a proměnlivost
b6- biologie člověka
b7- zdraví a nemoc
t1- činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl, pohybové aktivity,
výživa a stravovací návyky, rizikové chování aj.
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ŽIV1

ŽIV2
ŽIV3

kp4, f22, I9, i20, i24

MATEMATIKA
Charakteristika předmětu
V rámci tohoto předmětu je realizován celý obsah vzdělávací oblasti Matematika z RVP pro učební obory a navazuje na ŠVP-ZV Waldorfské školy Příbram.
Svým vzdělávacím obsahem úzce souvisí především s obsahy předmětů Přírodovědný základ a Informatika, přesahuje však i do předmětu Výtvarné výchovy a
Dějiny umění.
Kritické myšlení je člověku vlastní a pro život naprosto nepostradatelné. Schopnost takto myslet se však musí systematicky rozvíjet. Právě předmět Matematika
má na tomto rozvoji značný podíl. Jejím hlavním záměrem je vést k uvědomování si, pochopení a pojmenování problémů, provedení eventuálního odhadu
výsledku, ale zejména pokusu o nalezení optimálního postupu řešení a jeho následnou realizaci. Žáka zde učíme schopnosti realisticky vyhodnotit, zda skutečně
tímto postupem, který si sám zvolil, dospěl k požadovanému cíli, a jeho případnému přehodnocení. Během tohoto procesu se tedy žák seznamuje s nezbytností
volby správné strategie. Ve výsledku ale pochopí, že na základě nových zkušeností podložených logickými argumenty mu někdy nezbývá než změnit svůj názor i
případně uznat svou chybu. Žáky dále učíme vztahu mezi předpoklady a tvrzeními, která záhy nejen přestávají mylně zaměňovat, ale hlavně správně rozhodují,
zda tvrzení z daných předpokladů skutečně vyplývají. Tento předmět rozvíjí také jak schopnosti geometrické a prostorové představivosti, tak dovednosti správně
číst v grafech, tabulkách a schématech, které žák nepochybně uplatní ve svém každodenním životě. Své žáky tedy seznamujeme s širokým uplatněním
matematiky ve všech oborech lidské činnosti a vedeme je, aby si uvědomili nutnou znalost alespoň jejích základů pro svůj budoucí život.
Přátelské a otevřené prostředí naší školy a aplikování principů waldorfské pedagogiky je právě vhodným stimulem, abychom v žácích nepotlačili přirozenou
lidskou matematickou hravost a uspokojení z objevování, které jsou samy o sobě od matematiky jako takové neoddělitelné.
Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný projev a praktickou činnost
Forma realizace
Vyučovací předmět matematika je zařazen jako povinný předmět v 1. - 3. ročníku učebního oboru. Týdenní časová dotace v 1. ročníku jsou 2 hodiny, ve 2. a 3.
ročníku 1 hodina. Vyučování tohoto předmětu je rozděleno v 1. ročníku na epochy a procvičovací hodiny, ve 2. a 3.ročníku probíhá výuka pouze v procvičovacích
hodinách. Epocha je věnována některému z témat vzdělávacího obsahu daného ročníku. V procvičovacích hodinách se aplikují získané znalosti, případně jsou
probírány menší tématické celky.
Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách matematiky jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy:
Kompetence k učení
Učitel
 upozorňuje žáky na zajímavé matematické problémy
 zadává přípravu na určité hodiny formou samostudia a následné diskuze
 vede žáky k samostatnosti při vypracovávání referátů a domácích úkolů a k používání různých zdrojů informací
 na hodinách pracuje s ukázkami odborného textu a zjišťuje, jak mu žáci rozumí
 zařazuje do vyučování práci s chybou, vede žáky k odhalování záměrných chyb při řešení některých úloh
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy vysvětlili, jak pochopili zadaný úkol a jak navrhují postupovat při jeho řešení
 vede žáky k používání názorných náčrtků, grafů a schémat jako pomůcky pro řešení úloh
 navozuje problémové situace, které žák analyzuje a navrhuje různé způsoby řešení
 vede žáka k posouzení různých způsobů řešení a nalezení nejefektivnějšího
Kompetence komunikativní
Učitel
 vede žáka k přesnému vyjadřování a používání vhodných pojmů
 vyžaduje řešení úloh s vysvětlením použitého postupu
Personální a sociální kompetence
Učitel
podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky
vede je ke kritickému myšlení a schopnosti pochybovat
vhodným přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 ukazuje, jak jednat na základě morálních principů a společenského chování
 podporuje žáky k jednání v duchu udržitelného rozvoje a uznávání hodnoty lidského života
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky k odpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti a k přehledu o možnostech vlastního uplatnění na trhu práce
Matematické kompetence
Učitel
 učí správně převádět a používat jednotky a měřítka
 učí žáky číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata)
 vede žáky k provádění reálného odhadu výsledku řešení dané úlohy
 zadává úkoly, kde musí žáci nacházet vztahy mezi jevy a předměty a musí je umět popsat a využít v daném řešení
 učí aplikaci matematických postupů při řešení běžných úkolů v praxi
 používá úkolů, kde musí žáci aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
Vzdělávací obsah předmětu matematika
1. ročník
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Očekávané výstupy RVP
Žák:
M1- provádí aritmetické operace s přirozenými a celými čísly;
M2- používá různé zápisy racionálního čísla;
M3- provádí aritmetické operace se zlomky a desetinnými čísly;
M4- zaokrouhlí desetinné číslo;
M5- znázorní reálné číslo na číselné ose;
M6- určí druhou mocninu a odmocninu čísla pomocí kalkulátoru;
M7- používá trojčlenku a řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu;
M8- provádí početní výkony s mocninami s celočíselným mocnitelem;
Žák:
M9- provádí operace s mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení) a lomenými
výrazy;
M10- rozloží mnohočlen na součin a užívá vztahy pro druhou mocninu
dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin;
Žák:
M15- užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, odchylka dvou přímek,
vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka a její délka,
úhel a jeho velikost;
M16- sestrojí trojúhelník, různé druhy rovnoběžníků a lichoběžník z daných
prvků a určí jejich obvod a obsah;
M17- rozliší shodné a podobné trojúhelníky a své tvrzení zdůvodní užitím vět o
shodnost a podobnosti trojúhelníků;
M18- určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou polohu přímky a kružnice;
M19- řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
a věty Pythagorovy;

Učivo
1 Operace s reálnými čísly
m1- přirozená a celá čísla
m2- racionální čísla
m3- reálná čísla
m4- procento a procentová část
m5- mocniny a odmocniny

Přesahy a vazby,průřezová témata

2 Výrazy a jejich úpravy
m6- mnohočleny
m7- lomené výrazy
5 Planimetrie
m13- základní pojmy
m14- trojúhelník
m15- mnohoúhelníky
m16- kružnice a kruh
m17- trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku

řv- zeměměřičské praktikum
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2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
M11- lineární rovnice o jedné neznámé;
M12- lineární nerovnice o jedné neznámé a jejich soustavy;
Žák:
M13- sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce roste nebo klesá;
M14- aplikuje v úlohách poznatky o funkcích, úpravách výrazů a rovnic;

Učivo
3 Řešení rovnic a nerovnic v množině R
m8- úpravy rovnic
m9- vyjádření neznámé ze vzorce
m10- slovní úlohy
4 Funkce
m11- základní pojmy: pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce,
graf
m12- druhy funkcí: přímá a nepřímá úměrnost, lineární funkce

Přesahy a vazby,průřezová témata
p- vyjádření neznámé veličiny ze
vzorce, výpočty
p- grafy

Učivo
6 Výpočet povrchů a objemů těles
m18- základní polohové a metrické vlastnosti v prostoru
m19- tělesa

Přesahy a vazby,průřezová témata
e – výpočty, diagramy, grafy

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
M20- určí vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin;
M21- rozlišuje základní tělesa (krychle, kvádr, hranol, válec, pravidelný jehlan,
rotační kužel) a určí jejich povrch a objem;
M22- aplikuje poznatky o tělesech v praktických úlohách;
Žák:
M23- vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data;
M24- porovnává soubory dat;
M25- interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, grafech a tabulkách;
M26- určí četnost znaku a aritmetický průměr.

7 Práce s daty
m20- finanční matematika
m21- aplikace exponenciální funkce
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Směřuje žáky k pochopení dramatického umění ve
všech jeho formách (divadlo, rozhlas, film, televize, počítačová tvorba) a k uvědomělému ovládání všech výrazových prostředků dramatického umění, zejména
lidského hlasu, lidského těla a lidského jednání k vyjadřování jevů, vztahů, prožitků, emocí, představ, myšlenek, názorů a postojů a k rozvíjení, zdokonalování a
kultivování vlastních hlasových a pohybových dovedností a k jejich adekvátnímu užívání v situacích dramatické tvorby a následně v běžných životních situacích.
Dále se zaměřuje na oblast inscenační tvorby ve všech jejích složkách a seznamuje žáky s tvůrčím procesem od volby tématu a námětu přes vytváření
dramaturgické a režijní koncepce včetně scénografického pojetí a scénické hudby až k výstavbě jednotlivých situací a tvorbě postav. V oblasti reflexe
dramatického umění jsou žáci seznamováni s klíčovými etapami ve vývoji divadla. Dramatická výchova může také přispět v oblasti hledání a prověřování
způsobů řešení problémů a chápání dramatického umění jako zobrazování konfliktů a jejich řešení v současnosti i minulosti, v různých sociálních skupinách,
etnikách a národech k aktivnímu podílení se na procesu společné inscenační tvorby, k uvědomování si a rozvíjení vlastních schopností a jejich uplatňování v
týmové práci.
Forma realizace
Dramatická výchova je předmět povinný, vyučuje se ve třetím ročnícíku. Vyučování tohoto předmětu probíhá v blocích. V předmětu Dramatická výchova jsou
naplňovány očekávané výstupy vzdělávacích oblasti Estetické vzdělávání.
Časová dotace tohoto předmětu:
3. ročník – 2 hodiny 1x za 14 dnů
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Dramatická výchova rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
 využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a
zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
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Kompetence komunikativní
Učitel
 vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
 dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
Kompetence sociální a personální
Učitel
 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
 ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
 rozvíjet své obecně tvořivé síly prostřednictvím umění a chápat, že umění je hlavním zdrojem tvořivosti, která se pak uplatňuje v mnoha profesních
oblastech
 usilovat o tvořivou kultivaci svých estetických schopností skrze umělecké sebevyjádření a podílet se tak na kulturním životě
Kompetence občanské a kulturní povědomí
Učitel
 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
 dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uvědomovat si – v rámci plurality a
multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
Kompetence k podnikavosti
Učitel
 umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti
světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
 znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
 rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého
podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
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Vzdělávací obsah předmětu
3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/žákyně
- rozpozná své schopnosti při práci
s mluveným slovem a pracuje na jejich
zdokonalení;
- cíleně využívá výrazových prostředků
dramatického umění;
- je schopen jednat v improvizovaných
situacích a reflektovat sebe sama i ostatní;
- podílí se na procesu společné inscenační
tvorby

Žák/žákyně
- se seznamuje se všemi složkami tvorby inscenace
(dramaturgie, režie, scénografie, scénický zvuk a hudba, světlo).
Herecká tvorba je pojímána jako součást inscenační tvorby, jako
způsob komunikace s diváky a jako prostředek k rozvíjení
osobních komunikačních dovedností.
Žák/žákyně
- se účastní divadelních představení
- popíše vhodné společenské chování v divadle

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Komunikačně dramatické činnosti
- dech, hlas, mluva
ODS 1
- verbální a neverbální prvky komunikace
- techniky dramatické práce
- proces tvorby divadelního představení
Osobnostní, individuální rozvoj
- v hrách a cvičeních se rozvíjí uvolnění a soustředěnost, odstraňují se zábrany a
sebeuvědomování, zcitlivuje se vnímání schopnost objevování sebe sama i okolního
světa
- prohlubují se pohybové dovednosti a schopnosti výrazu pohybem
- plynulost a expresivita mluveného projevu
- uvolnění obrazotvornosti a tvořivosti, rytmického cítění

Práce s dramatickým textem, dramatizace literární předlohy:
ODS 2
- vytváření autorského textu
- realizace dramatické situace, herní a jevištní situace
- analýza herních situací, postojů postav, rozeznávání typů konfliktů, dramatického
konfliktu, způsobů řešení konfliktů, funkce konfliktu v dramatickém tvaru
- práce s textem - vyhledávání dějových linií a fabuli
- samostatné vytváření jevištní postavy

ODS 5

PRA 5
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TĚLĚSNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vzdělávacího předmětu
V tělesné výchově se usiluje o trvalý vztah k pohybovým činnostem a o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Vychází především z motivující
atmosféry, zájmu žáků a z jejich individuálních předpokladů (možností). Využívá k tomu specifických emočních prožitků, sociálních situací a bioenergetických
zátěží v individuálně utvářené nabídce pohybových činností (od zdravotně rekreačních až po výkonnostní). Z hlediska celoživotní perspektivy směřuje tělesná
výchova k hlubší orientaci žáků v otázkách vlivu pohybových aktivit na zdraví. Vede je k osvojení a pravidelnému využívání konkrétních pohybových činností
(kondičních a vyrovnávacích programů) v souladu s jejich pohybovými zájmy a zdravotními potřebami. Významná zůstává otázka bezpečnosti a úrazové
prevence při pohybových činnostech. Velká pozornost je i nadále věnována rozvoji pohybového nadání i korekcím pohybových znevýhodnění (oslabení).
Je třeba i nadále dbát na to, aby pohled na problematiku zdraví nebyl úzce oborový a podpora zdraví prolínala celým vzděláváním dle waldorfské pedagogiky
s důrazem na sociálnost i režimem školy.
Oblast vzdělávání pro zdraví 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 působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce,překonávání
negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, disharmonické mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. 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. Protože jsou žáci v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají na významu i
dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku mimořádných událostí.
Forma realizace
Výuka tělesné výchovy je realizována od začátku 1. ročníku do konce 3. ročníku dle rozvržení v učebním plánu v rozsahu 1 hodiny týdně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu tělesná výchova rozvíjejí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky k pozitivnímu vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému způsobu života
 vede žáky k sledování a hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení, k přijímání hodnocení
 výsledků svého učení od jiných lidí;
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede žáky k uplatňování při řešení problémů různými metodami myšlení a nacvičených situací
 vede žáky k volbě prostředků a způsobů, metod a technik vhodných pro splnění jednotlivých aktivit, využívání zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
 vede žáky ke spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi (týmové sporty).
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Komunikativní kompetence
Učitel
 vyžaduje od žáků jasné a srozumitelné mluvené vyjadřování v přiměřenosti dané situace
 rozvíjí v žácích schopnosti dodržování odborné terminologie
Personální a sociální kompetence
Učitel
 vede žáky k přiměřenému jednání, odhadnutí důsledků svého chování a k adekvátním reakcím na hodnocení svého vystupování
 podporuje v žácích schopnosti týmové práce, přijímání odpovědnosti za svěřené úkoly a učí je předcházet osobním konfliktům v krizových situacích a
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 ukazuje, jak jednat na základě morálních principů a ve smyslu fair-play
 podporuje žáky k jednání v duchu dodržování zákony, respektování práv a osobnosti druhých lidí (popř. jejich kulturních specifik), vystupování proti
nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 vede žáky k uznávání hodnot života, uvědomování si odpovědnosti za vlastní život a spoluodpovědnosti při zabezpečování ochrany života a zdraví
ostatních
Vzdělávací obsah předmětu
1.-3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
T1- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku;
T2- popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí;
T3- zdůvodní význam zdravého životního stylu;
T4- dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví
v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí
důsledky;
T5- popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus;
T6- orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních směrech;
T7- dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení konfliktních situací;
T8- objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život jednotlivce,
rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit své zdraví;
T9- diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu životu;
T10- dovede posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl jedince a na péči o
své zdraví;
T11- popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů
obyvatel;
T12- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak na ně reagovat v situacích
osobního ohrožení a za mimořádných událostí;
T13- prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným;

Učivo
1 Péče o zdraví
Zdraví
t1- činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl, pohybové
aktivity, výživa a stravovací návyky, rizikové chování aj.
t2- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální dovednosti; rizikové faktory
poškozující zdraví
t3- odpovědnost za zdraví své i druhých; péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci; práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
t4- partnerské vztahy; lidská sexualita
t5- prevence úrazů a nemocí
t6- mediální obraz krásy lidského těla, komerční reklama
Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných
událostí
t7- mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace aj.)
t8- základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace)
První pomoc
t9- úrazy a náhlé zdravotní příhody
t10- poranění při hromadném zasažení obyvatel
t11- stavy bezprostředně ohrožující život
2 Tělesná výchova Teoretické poznatky
t12- význam pohybu pro zdraví; prostředky ke zvyšování síly, rychlosti,
vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti; technika a taktika; zásady sportovního
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Přesahy a vazby,průřezová témata
b, s

ODS 1

ODS 2

ODS 6

T14- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající příslušné činnosti a
okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je
udržovat a ošetřovat;
T15- komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené signály a
vhodně používá odbornou terminologii;
T16- dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží;
T17- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců;
T18- dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým činnostem;
T19- sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro tělesnou a
duševní relaxaci; navrhne kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí jej;
T20- uplatňuje zásady sportovního tréninku;
T21- je schopen kultivovat své tělesné a pohybové projevy;
T22- dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu;
T23- dovede o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat je a hodnotit;
T24- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost;
T25- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil, i
vzhledem k požadavkům budoucího povolání; uplatňuje osvojené způsoby
relaxace;
T26- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích;
T27- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách;
T8- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu);
T29- využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti;
T30- ovládá základní herní činnosti jednotlivce a participuje na týmovém herním
výkonu družstva;
T31- dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání;
T32- využívá různých forem turistiky;
T33- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti a
korigovat si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji;
T34- pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu;
T35- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy;
T36- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a dokáže
rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše svého zdraví;
T37- je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit.

tréninku
t13- odborné názvosloví
t14- výstroj, výzbroj; údržba
t15- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení – cvičební úbor a obutí;
záchrana a dopomoc; zásady chování a jednání v různém prostředí;
regenerace a kompenzace; relaxace
t16- pravidla her, závodů a soutěží
t17- rozhodování
t18- zdroje informací
Pohybové dovednosti Tělesná cvičení
t19- pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační, kompenzační,
relaxační aj. jako součást všech tematických celků
Gymnastika
t20- gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, akrobacie, šplh
t21- rytmická gymnastika: pohybové, kondiční a taneční činnosti s
hudebním a rytmickým doprovodem
Atletika t22- běhy (rychlý, vytrvalý); starty; skoky do výšky a do dálky;
hody a vrh koulí
Pohybové hry
t23- drobné a sportovní (alespoň dvě sportovní hry)
Úpoly t24- pády - základní sebeobrana
Plavání*
t25- adaptace na vodní prostředí
t26- dva plavecké způsoby
t27- určená vzdálenost plaveckým způsobem
t28- dopomoc unavenému plavci, záchrana tonoucího
Lyžování*
t29- základy sjezdového lyžování
t30- základy běžeckého lyžování
t31- chování při pobytu v horském prostředí
Bruslení* t32- základy bruslení (na ledě nebo inline)
Turistika a sporty v přírodě
t33- příprava turistické akce
t34- orientace v krajině
t35- orientační běh
Testování tělesné zdatnosti
t36- motorické testy
3 Zdravotní tělesná výchova - speciální korektivní cvičení podle druhu
oslabení
t37- pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení, pohybové hry,
plavání, turistika a pohyb v přírodě
t38- kontraindikované pohybové aktivity
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ODS 6

ODS 6
ODS 2

INFORMATIKA A INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Charakteristika předmětu
Výuka informatiky na učilišti zprostředkovává žákům především porozumění základním stavebním prvkům počítače a jejich periferií, napomáhá objasnit principy
jeho práce. Dále prohlubuje znalosti informačních a komunikačních technologií a jejich využití v praxi. Tento předmět úzce souvisí hlavně s předměty Matematika
a její aplikace a Fyzika, zaměření především na odbornou způsobilost. Vyučující zadává žákům referáty, aby vyhledávali informace k průřezovým předmětům
z různých informačních zdrojů - televize, rozhlas, www, odborné časopisy. Žáci získané programy zpracovávají v prezentačních programech a sami prezentují.
Cílem je zpřístupnit žákům základní pojmy a metody informatiky, napomáhat rozvoji abstraktního a logického myšlení a využívat je při algoritmizaci řešení
daných problémů a vede je k tomu, aby se výpočetní technika stala běžnou součástí jejich života.
Forma realizace
Předmět informatika se vyučuje v prvních třech ročnících s časovou dotací 1 hodiny týdně. Předmět je vyučován ve specializované učebně vybavené počítači
formou výkladu, praktických ukázek používaného softwaru i hardwaru, virtuálních simulací, samostatné i skupinové práce žáků.
Rozvíjení kompetencí
V předmětu informatika rozvíjíme u žáků tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 pomáhá žákovi efektivně využívat různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledat a rozvíjet účinné postupy ve svém učení,
reflektovat proces vlastního učení a myšlení
 zadává skupinovou i samostatnou práci s textem a daty s cílem analyzovat je,
 vede žáky také k tomu, aby byli schopni kriticky zhodnotit výsledek své činnosti
 zadává různé referáty, které rozšiřují probraná témata
 vede žáky k vyhledávání dat, sloužících k řešení rozmanitých problémů
 seznamuje žáky s možnostmi on-line vzdělávání
 vede žáky ke kritickému zhodnocení vyhledaných dat a uvědomění si, že ne všechna vyhledaná data jsou věrohodná
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 zadává žákům problémové úlohy z praktického života
 vede žáka k uvědomění si, že může existovat více řešení daného problému
 vede žáka k tomu, aby dokázal své řešení obhájit, případně uznat chybu a přijmout řešení jiné.
Kompetence komunikativní
Učitel
 formou skupinové práce vede žáky ke vzájemné komunikaci a argumentaci
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vede žáky ke správné formulaci otázek při různých problémech
vede žáky, aby vhodným způsobem využívali prostředky informačních technologií při prezentaci různých seminárních prací a referátů
vede žáky k zásadám správného citování odborných textů při psaní seminárních prací a referátů

Kompetence sociální a personální
Učitel
 vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování
 zadává týmovou práci, při které žáci spolupracují, rozdělují si týmové role podle svých schopností a společně hledají vhodný postup řešení zadávané
úlohy.
 vede žáky k tomu, aby kriticky hodnotili svou práci a úroveň svých znalostí
Kompetence občanské
Učitel
 vede žáky k respektování různorodosti hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí.
 vysvětluje důležitost respektování autorských práv a duševního vlastnictví
 vede žáky, aby objektivně rozhodovali mezi zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými
Kompetence k podnikavosti
Učitel
 seznamuje žáky s praktickými aplikacemi informačních technologiích v různých oborech lidské činnosti
 rozvíjí žákův odborný a profesní potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro jeho další rozvoj
 seznamuje žáka s důležitostí znalosti informačních technologií na trhu práce
 podněcuje žáka, aby cílevědomě a s ohledem na své potřeby a osobní předpoklady sám rozhodoval o svém dalším vzdělávání a budoucím profesním
zaměření
 vede žáka k vyhledávání informací souvisejících s pracovním trhem
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
I1- používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby, vyměňuje
spotřební materiál);
I2- je si vědom možností a výhod, ale i rizik (zabezpečení dat před zneužitím,
ochrana dat před zničením, porušování autorských práv) a omezení (zejména
technických a technologických) spojených s používáním výpočetní techniky;
I3- aplikuje výše uvedené – zejména využívá prostředky zabezpečení dat před
zneužitím a ochrany dat před zničením;
I4- nastavuje uživatelské prostředí operačního systému;
I5- orientuje se v běžném systému – chápe strukturu dat a možnosti jejich
uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování, přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi;
I6- v oborech s vyššími nároky na využívání aplikací výpočetní techniky
ovládá principy algoritmizace úloh a je sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce);
I7- využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným hardware;

Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, Ov
souhrnné cíle
i1- hardware, software, osobní počítač,
principy fungování, části, periferie
i2- základní aplikační programové vybavení
i3- operační systém
i4- data, soubor, složka, souborový manažer
i6- prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením
i7- ochrana autorských práv
i8- algoritmizace
i9- nápověda, manuál

ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3
PRA 2
PRA 4

INF 1

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
I8- má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy, uvědomuje si analogie ve funkcích a ve
způsobu ovládání různých aplikací;
I9- vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů;
I10- vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty;
I11- ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem a databází (editace,
vyhledávání, filtrování, třídění, matematické operace, základní funkce, volba
jednoduchého grafu, příprava pro tisk);
I12- zná hlavní typy grafických formátů, na základní úrovni grafiku tvoří a
upravuje;
I13- používá běžné základní a aplikační programové vybavení;
I14- pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní oblasti;
I15- chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích možností a
pracuje s jejími prostředky;

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením
i10- textový procesor
i11- tabulkový procesor
i12- databáze
i13- software pro práci s grafikou

M, F, DU
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3
PRA 2
PRA 4
INF 2
INF 3

i14- sdílení a výměna dat, jejich import a export
i15- další aplikační programové vybavení
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3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
I16- samostatně komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání přílohy, či
naopak její přijetí a následné otevření;
I17- využívá další funkce poštovního klienta (organizování, plánování…);
I18- ovládá další běžné prostředky online
I19- volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody, způsoby) k jejich získávání;
I20- získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména pak z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání;
I21- orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje, vyhodnocuje,
provádí jejich výběr a dále je zpracovává;
I22- zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání
a využití;
I23- uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a použití
informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního problému;
I24- správně interpretuje získané informace a výsledky jejich zpracování
následně prezentuje vhodným způsobem s ohledem na jejich další uživatele;
I25- rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným informacím (schémata,
grafy apod.).
U13 používá specifické aplikační programové vybavení pro výtvarné
zobrazování případně návrhy výrobků

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové ODS 1
možnosti Internetu
i16- počítačová síť, server, pracovní stanice
ODS 2
i17- připojení k síti
i18- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a prostředků

ODS 6

i18- e-mail, organizace času a plánování, chat, messenger, videokonference, ŽIV 3
telefonie, FTP...
PRA 2
Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet
PRA 4
i20- informace, práce s informacemi
i21- informační zdroje

INF 2

i22- Internet

INF 3

u13 práce se specifickým aplikačním
programovým vybavením
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EKONOMIKA
Charakteristika předmětu
V rámci tohoto předmětu je realizována vzdělávací oblast Ekonomické vzdělávání z RVP pro SOU a navazuje na ŠVP - ZV Waldorfské školy Příbram. Svým
vzdělávacím obsahem je propojen s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.
V souladu s posláním waldorfské pedagogiky a cílovým zaměřením vzdělávací oblasti předmět poskytuje žákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky
za účelem osvojení si ekonomického způsobu myšlení a hospodárného chování. Prostřednictvím následující výchovně vzdělávací strategie je možné zároveň
působit na rozvoj osobnosti žáků v souladu s etickým (nikoliv výhradně intelektuálním) přístupem ke světu. Přátelské a otevřené prostředí naší školy je nezbytnou
součástí této strategie.
Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný výkon (popř. za praktickou činnost).
Forma realizace
Vyučovací předmět ekonomika je zařazen jako povinný předmět v 1. – 2. ročníku pro obor vzdělání Umělecký truhlář a řezbář a obor krejčí. Týdenní časová
dotace předmětu je 1 hodina. Předmět je realizován zejména formou vyučovacích hodin v hlavních epochách dle časové dotace uvedené v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách ekonomické výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy:
Kompetence k učení
Učitel
 podněcuje žáky k samostatnému nalézání hlubších souvislostí
 vede žáky k samostatnosti při vypracovávání referátů a domácích úkolů a k používání různých zdrojů informací
 na hodinách pracuje s ukázkami odborného textu a zjišťuje, jak mu žáci rozumí
 zadává práci ve dvojicích nebo ve skupinách s následující diskuzí a prezentací výsledků
 pravidelně písemně hodnotí kvalitu poznámkových sešitů žáků (přednosti, rezervy)
 pořádá exkurze, besedy, projektové dny, setkání s odborníky, semináře aj.
 komentuje aktuální významná výročí a události (státní a křesťanské svátky, mezinárodní dny apod.)
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy vysvětlili, jak pochopili zadaný úkol
 vede žáky kladením otevřených otázek ke kritickému myšlení a schopnosti obhájit svá stanoviska
 pomocí výzkumných metod v rámci individuálních úkolů (experimenty, pozorování, rozhovory, dotazníky aj.) vytváří pro žáky prostor k ověřování
teoretických poznatků
Kompetence komunikativní
Učitel
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vede žáky k přesnému vyjadřování a používání vhodných pojmů
vyžaduje, aby žáci k vypracovávání a prezentaci referátů a seminárních prací přistupovali originálně ( s využitím netradičních zdrojů a pomůcek)
zajímá se o názory, zkušenosti a náměty žáků
podněcuje žáky k výběru a zpracování témat samostatných prací

Kompetence sociální a personální
Učitel
zadává žákům skupinové úkoly, které vyžadují týmovou spolupráci
podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky
citlivým přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti
hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence občanská
Učitel
vyžaduje dodržování pravidel slušného jednání
seznamuje žáky s platnou legislativou, demokratickými principy a obecnými morálními zásadami
ukazuje na příkladech, že jiný neznamená nepřátelský
podporuje rozvoj odpovědného a tvůrčího přístupu žáků k životu (příklady slavných osobností)
Kompetence pracovní
Učitel
 dbá, aby si žáci plnili své úkoly
 dodává žákům sebedůvěru
 vede žáky ke zvážení vlastních schopností a dovedností při výběru dalšího studia nebo zaměstnání
 poskytuje žákům konzultace při plnění náročnějších pracovních úkolů
 pomáhá žákům při získávání dovednosti efektivní organizace práce
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
E1- správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy;
E2- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku;
E3- stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena liší
podle zákazníků, místa a období;
E4- rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky;
E5- popíše hierarchii zaměstnanců v organizaci, jejich práva a povinnosti;
E6- na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná druhy odpovědnosti za škody ze
strany zaměstnance a zaměstnavatele;
E7- orientuje se v právních formách podnikání a dovede charakterizovat jejich
základní znaky;
E8- vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet;
E9- posoudí vhodné formy podnikání pro obor;
E10- na příkladu popíše základní povinnosti podnikatele vůči státu;
E11- rozlišuje jednotlivé druhy majetku;
E12- orientuje se v účetní evidenci majetku
E13- rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů;
E14- řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření;
E15- řeší jednoduché kalkulace ceny;

Učivo
1 Základy tržní ekonomiky
e1- potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
e2- výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus
e3- trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena
2 Zaměstnanci
e4- organizace práce na pracovišti
e5- druhy škod a možnosti předcházení škodám, odpovědnost
zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele
3 Podnikání, podnikatel
e6- podnikání, právní formy
e7- podnikatelský záměr
e8- obchodní společnosti, typy
4 Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
e9- struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběžný majetek
e10- náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku

Přesahy a vazby, průřezová témata
s21, s25, s26

Učivo

Přesahy a vazby,průřezová témata

5 Peníze, mzdy, daně, pojistné
e11- peníze, hotovostní a bezhotovostní platební
styk v národní i zahraniční měně
e12- inflace
e13- úroková míra
e14- mzda časová a úkolová
e15- státní rozpočet
e16- daňová soustava, pojišťovací soustava
e17- sociální a zdravotní pojištění
6 Daňová evidenční povinnost
e18- zásady a vedení daňové evidence
e19- daňová evidence
e20- ocenění majetku a závazků v daňové
evidenci
e21- minimální základ daně
e22- daňová přiznání fyzických osob

s27, s28, s29, s30

PRA 5
PRA 6
PRA 7

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
E16- orientuje se v platebním styku a smění peníze podle kurzovního lístku;
E17- vyplňuje doklady souvisejících s pohybem peněz;
E18- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel a na
příkladu ukáže jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům;
E19- vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou
sazbou a RPSN;
E20- řeší jednoduché výpočty mezd;
E21- vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství;
E22- orientuje se v daňové soustavě, charakterizuje význam daní pro stát;
E23- řeší jednoduché příklady výpočtu daně z přidané hodnoty a daně z příjmu;
E24- orientuje se v produktech pojišťovacího trhu vybere nejvýhodnější pojistný
produkt s ohledem na své potřeby;
E25- vypočte sociální a zdravotní pojištění;
E26- vyhotoví daňový doklad;
E27- umí vést daňovou evidenci pro plátce i neplátce daně z přidané hodnoty;
E28- vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k dani z přidané hodnoty.
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DĚJINY UMĚNÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu dějiny umění
Výuka dějin umění seznamuje žáky s jednotlivými epochami vývoje architektury a výtvarného umění od nejstarších dob po současnost, a to ve všech důležitých
kulturních okruzích (Evropa, Asie, předkolumbovská Amerika apod.), a průběžnými odkazy do historie, filosofie, literatury, hudby a dalších oblastí jim dává
plastickou představu duchovního rozvoje lidské rasy. Stává se tak důležitým prvkem výchovy citově plného a vyzrálého člověka, schopného hodnotové orientace
a vlastního názoru a úsudku. Způsob výuky má žáky motivovat k zájmu o kulturu a umění a tím spolupomáhat k výchově plnohodnotného, samostatně
uvažujícího člověka.
Forma realizace
Ve školním roce jsou jednotlivé vyučovací předměty integrovány do běžného vyučování v rámci hlavních vyučovacích epoch. Jsou realizovány od začátku 1.
ročníku do konce 3. ročníku dle rozvržení v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu dějiny umění rozvíjí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 podněcuje žáky k pozitivnímu vztahu k učení a vzdělávání;
 vede žáky k ovládání různých technik učení a umění vytvořit si vhodný studijní režim a podmínky;
 učí žáky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení) a efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
 učí žáky s porozuměním naslouchat mluveným projevům (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky;
 podněcuje žáky, aby ke svému učení využívali různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
 učí žáky sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
 vede žáky k seznamování se s možnostmi svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 učí žáky porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
 vede žáky k uplatňování různých metod myšlení a myšlenkových operací při řešení problémů
 vede žáky, aby pro splnění jednotlivých aktivit, využívali zkušeností a vědomostí nabytých dříve
 podněcuje žáky k spolupráci s jinými lidmi při řešení problémů (týmové řešení).
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Komunikativní kompetence
Učitel
 vede žáky, aby se dokázali vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
 učí žáky formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
 podněcuje žáky k aktivní účastni na diskusích, aby se naučili formulovat a obhajovat své názory a postoje;
 učí žáky zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty;
 vede žáky, aby se snažili dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
 vede žáky k písemnému zaznamenávání podstatných myšlenek a údajů z textů, popř. projevů jiných lidí;
 nabádá žáky, aby se vyjadřovali a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
Personální a sociální kompetence
Učitel
 učí žáky posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
 vede žáky ke stanovování cílů a priorit podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
 učí žáky reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku;
 vede žáky k ověřování získaných poznatků, ke kritickému zvažování názorů, postojů a jednání jiných lidí a k odpovědnému vztahu ke svému zdraví, k
péči o svůj fyzický i duševní rozvoj, aby si byli vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
 učí žáky adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své
sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;
 vede žáky k práci v týmu a podílení se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
 podněcuje žáky k přijímání a odpovědnému plnění svěřených úkolů;
 učí žáky podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů a nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
 nabádá žáky k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, učí je nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k
druhým.
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 učí žáky jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
 vede žáky k dodržování zákonů, respektování práva a osobnosti druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), a k vystupování proti nesnášenlivosti,
xenofobii a diskriminaci;
 podněcuje žáky, aby jednáním v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování přispívali k uplatňování hodnot demokracie;
 vede žáky k tomu, aby si – v rámci plurality a multikulturního soužití – uvědomovali vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a přistupovali s aktivní
tolerancí k identitě druhých;
 podněcuje žáky k zájmu o politické a společenské dění u nás a ve světě;
 učí žáky chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;
 učí žáky uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
 vede žáky k uznávání tradic a hodnot svého národa a chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;
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 podporuje v žácích chápání hodnot místní, národní, evropské i světové kultury a pozitivní vztah k nim;
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky k odpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání a uvědomování si významu celoživotního učení a připravenosti k
přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám;
 učí žáky mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací
dráze;
 vede žáky k reálné představě o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky, a schopnosti je
srovnávat se svými představami a předpoklady;
 podněcuje žáky k získávání a vyhodnocování informací o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívání poradenských a zprostředkovatelských
služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
 učí žáky vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle;
 učí žáky znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků,
 rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,
 administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání a dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s
realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.
Uplatňovat estetické zásady výtvarně-užitkové tvorby a využívat výtvarných zkušeností
Učitel
 vede žáky, aby se orientovali se v dějinách umění, zejména ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla a aby rozeznávali jednotlivá slohová období podle
znaků uměleckořemeslných prvků;
 učí žáky ovládat výtvarné vyjadřovací techniky;
 podněcuje žáky k posilování svého vztahu k uměleckořemeslné práci studiem soudobých a historických slohových výtvarných prvků;
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Vzdělávací obsah předmětu dějiny umění
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
U1- má přehled o nejdůležitějších úsecích dějin
výtvarného a užitého umění a o vývoji
uměleckých řemesel zejména ve vztahu
k oboru vzdělání;
U2- rozlišuje typické znaky jednotlivých
historických slohových období;
U3- charakterizuje díla významných tvůrců;
U4- zhodnotí význam kulturních památek;

Učivo
u1- výtvarná kultura a výtvarné umění
u2- periodizace a charakteristika
nejdůležitějších vývojových etap dějin
výtvarného a užitého umění a uměleckého
řemesla
u3- charakteristika významných osobností
výtvarné kultury a jejich tvorby

Přesahy a vazby, průřezová témata
č21, č22, č23, eč1,eč2

Učivo
u1- výtvarná kultura a výtvarné umění
u2- periodizace a charakteristika nejdůležitějších vývojových etap dějin
výtvarného a užitého umění a uměleckého řemesla
u3- charakteristika významných osobností výtvarné kultury a jejich tvorby

Přesahy a vazby, průřezová témata
č21, č22, č23, eč1,eč2

ODS 3
ODS 6

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
U1- má přehled o nejdůležitějších úsecích dějin výtvarného a užitého umění a o
vývoji uměleckých řemesel zejména ve vztahu k oboru vzdělání;
U2- rozlišuje typické znaky jednotlivých historických slohových období;
U3- charakterizuje díla významných tvůrců;
U4- zhodnotí význam kulturních památek;

ODS 3
ODS 6

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
U1- má přehled o nejdůležitějších úsecích dějin výtvarného a užitého umění a o
vývoji uměleckých řemesel zejména ve vztahu k oboru vzdělání;
U2- rozlišuje typické znaky jednotlivých historických slohových období;
U3- charakterizuje díla významných tvůrců;
U4- zhodnotí význam kulturních památek;

Učivo
u1- výtvarná kultura a výtvarné umění
u2- periodizace a charakteristika nejdůležitějších vývojových etap dějin
výtvarného a užitého umění a uměleckého řemesla
u3- charakteristika významných osobností výtvarné kultury a jejich tvorby

Přesahy a vazby, průřezová témata
č21, č22, č23, eč1,eč2
ODS 3
ODS 6

305

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova
V předmětu výtvarná výchova je kladen velký důraz na zvyšování úrovně výtvarných dovedností, rozvíjení smyslové citlivosti, prohlubování dovedností vlastní
komunikace a vlastní originální interpretace a prezentace. Výtvarná výchova je jedním z předmětů, který je zaměřen na tvůrčí činnost a žákovi tak umožňuje
podílet se procesu tvorby, uvědomit si, rozvíjet a uplatňovat schopnost osobitého vnímání a vyjadřování. Témata a techniky vycházejí nejen z potřeb rozvíjení
úrovně výtvarných dovedností, je třeba vycházet i ze složení třídy a její výtvarné vyzrálosti. Prostřednictvím výtvarného umění se učí žák vnímat svět kolem sebe
a lépe porozumět i sám sobě. Výuka tak vybavuje žáka nejen množstvím znalostí a dovedností, umožňuje mu správně a lépe vnímat umělecká sdělení,
porozumět jim, vhodně a vyspěle uplatňovat výsledky svého poznávání. Hlavním posláním předmětu je poskytnout žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
názorné vyjadřování, rozvíjet jejich estetické cítění a přispívat k pochopení kulturního dědictví minulosti. Klade si za cíl též učit žáka pozorně vnímat svět kolem
sebe, podporovat ve svébytnějším a kreativnějším projevu, probudit a rozvinout v žákovi lásku k umění a k vizuálně obraznému vyjadřování. Výuka je
realizována především ateliérovou i terénní individuální i skupinovou prací žáků, žákovskými prezentacemi, krátkodobými i dlouhodobými projekty, návštěvou
kulturních institucí (např. výstavy, lektorské programy).
Forma realizace
V předmětu výtvarná výchova jsou naplňovány očekávané výstupy vzdělávacích oblastí Umělecko-historická a výtvarná příprava. Vzhledem k prolínání
jednotlivých výstupů a učiva v jednotlivých ročnících, nejsou osnovy předmětu sestaveny pro jednotlivé ročníky.
V rámci tohoto předmětu jsou také realizována tato průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Informační a komunikační
technologie.
Tento předmět je vyučován v 1. – 3. ročníku tříletých oborů vzdělávání v rozsahu 2 hodin týdně a je vyučován zpravidla v dvouhodinovém bloku.
Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět výtvarná výchova svými výchovnými cíli a strategiemi (postupy) umožňuje žákům rozvíjet:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky k výtvarnému umění také diskusi - návštěva galerie, výstavy, muzea aj.
 podporuje vlastní aktivitu žáka, motivuje ho, poskytuje mu dostatečný prostor k sebevyjádření, posiluje samostatnost a nepřebírá žákovu zodpovědnost.
 vede žáky k aplikaci naučených pravidel a jejich vzájemnému propojování, poznávání souvislostí obsahu a formy.
 žáci dovedou vědoměji a samostatně zhodnotit techniky podle toho, co chtějí vyjádřit, a podle účelu své práce
 vede žáky k poznávání souvislostí obsahu a formy, působení tvůrčích prostředků
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 orientuje témata nejen na realitu každodenního života, vybírá taková témata, která rezonují se zájmy žáků.
 rozvíjí u žáků schopnost svobodně uměleckou cestou přistupovat k vyhledávání vhodných způsobů řešení zadaného tématu
 vede sledováním prací spolužáků k poznávání, že možnosti řešení mohou být různé
 posiluje u žáků objektivní hodnocení záporů a kladů výsledků vlastního řešení
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Kompetence komunikativní
Učitel
 volí vhodné komunikační prostředky s ohledem na komunikační situaci, komuniké a recipienta
 využívá vhodně verbální i neverbální prostředky komunikace
 prezentuje své názory a stanoviska před známým i neznámým publikem
 správně interpretuje přijímaná komuniké, argumentuje věcně a srozumitelně
Kompetence personální a sociální
Učitel
 jedná s ohledem na ostatní lidi, přispívá k pozitivním mezilidským vztahům
 odhaduje důsledky svého jednání, podle situace své jednání koriguje
 vytváří prostředí plné empatie, porozumění a tolerance
 je schopen reflexe a sebereflexe
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 obhajuje a respektuje práva vlastní i práva druhých lidí, přistupuje k ostatním lidem individuálně, bez předsudků
 plní své povinnosti zodpovědně, jedná s ohledem na obecný prospěch
 orientuje se a dodržuje odbornou terminologii
 chrání životní prostředí, projevuje k němu zodpovědný vztah s ohledem na budoucí generace
 chrání zdraví vlastní i zdraví druhých lidí, v případě potřeby poskytuje druhým pomoc
Odborné kompetence
Učitel
 rozvíjí svůj osobní potenciál s ohledem na své budoucí profesní zaměření
 plánuje strategie pro co největší osobní rozvoj, stanovuje cíle a podle nich koriguje konkrétní strategie
 je schopen vhodně použít a orientuje se ve výtvarných vyjadřovacích prostředcích
 orientuje se v potřebách trhu, je si vědom případných rizik podnikání
 reálně se staví k vlastním možnostem a schopnostem i ke svému budoucímu uplatnění
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Vzdělávací obsah předmětu
Vzhledem k prolínání jednotlivých výstupů a učiva v jednotlivých ročnících nejsou osnovy sestaveny pro jednotlivé ročníky.
1.- 3. ročník tříletých oborů vzdělávání
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
V5 - kreslí a maluje studie přírodnin podle předlohy, studii měkkého modelu,
jednoduchého zátiší s předmětnými motivy
V6 - aplikuje základní dovednosti psaní, kreslení, konstruování písma
V7- zobrazuje v perspektivě hranatá i rotační tělesa, interiér nebo jeho část
V8 - vytvoří kompozici z geometrických těles, dekorativní kompozici,
ornamentální studii;
V9 - vytvoří studii lidské figury nebo jejího detailu
V10 - vymodeluje kopie zdobných prvků, kompozičně jednoduchý reliéf;
V11- reprodukuje slohový výrobek
V12 - zobrazí vlastní návrh výrobku z oboru

U4 - výtvarné vyjadřovací prostředky
U5 - kresba a její výrazové možnosti, kompozice
U6 - písmo a jeho užití
U7- perspektivní zobrazování
U8 - stylizace, ornament, dekor
U9 - barva a její výrazové možnosti, kontrast, světlo
U10 - figura a její detaily, proporce, kánon
U11- reliéf, plastické a prostorové vytváření
U12 - výtvarná studie z oboru

u, m, č, o
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ODS 1
ODS 2
ODS 3
ŽIV 2

VZDĚLÁVACÍ OBLAST TECHNIKY A TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA
Charakteristika vzdělávací oblasti
Tato vzdělávací oblast sdružuje tři odborné truhlářské předměty, které ji naplňují: technologie, materiály a technické kreslení. Učivo obsahového okruhu
poskytuje žákům vědomosti a intelektové a praktické dovednosti potřebné pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských a řezbářských prací. Žáci jsou
vedeni k dodržování technologické kázně včetně dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Velký důraz je zde kladen na zvyšování úrovně
myšlení, rozvíjení smyslové citlivosti a zvyšování osobní vůle a morálky. Důležitým principem a cílem edukace každého žáka je: podpora kreativnosti a projevu,
přesná a vyspělá prezentace vlastních názorů nebo prácí, vnímání okolního světa a sebe sama s porozuměním, znát hodnotu řemeslné práce, probudit a
rozvinout v žákovi lásku k řemeslu a umění.
Základní tři předměty jsou obsahově natolik blízké, že naplňují stejné výchovné a vzdělávací strategie. V rámci této vzdělávací oblasti jsou také realizována tato
průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce. Částečně zasahuje také téma Informační a komunikační
technologie.
Naplňování očekávaných výstupů vzdělávací oblasti techniky a technologická příprava napomáhá nově vytvořený předmět technologická příprava (TP). Dále je
popsán v charakteristice vyučovacího předmětu technologie, jehož osnov k naplňování využívá.
Žák je hodnocen zejména na základě zvládnutého ústního, písemného a praktického projevu.
Charakteristika vzdělávacího předmětu technologie
Učivo vyučovacího předmětu technologie poskytuje komplexní vědomosti a dovednosti z oblasti zpracování dřeva zaměřené na nábytkářské činnosti výroby a
řezbářství. Žáci jsou vedení ke spojení znalostí ručních technik a strojního zařízení s konkrétními pracovními postupy uměleckořemeslného charakteru výroby.
Jde o předmět, ve kterém jde o převahu odborně teoretického charakteru učiva, ale i praktickou výuku. Tím se stává velmi úzkým mostem mezi praxí a
odbornými předměty, mezi nimiž vystupuje jako hlavní zdroj teoretických poznatků.
Do tohoto vyučovacího předmětu je začleněn i nově vytvořený vyučovací předmět technologická příprava (TP), který naplňuje praktickou část učiva vyučovacího
předmětu technologie, který má teoreticko-praktický charakter. Technologická příprava je realizována v rámci odborného výcviku v učebních dílnách a přímo
využívá vzdělávacích osnov vyučovacího předmětu technologie.
Charakteristika vzdělávacího předmětu materiály
Učivo předmětu materiály poskytuje žákům ucelené a přehledné znalosti o jednotlivých druzích a vlastnostech základních surovin dřevařského průmyslu a
vlastnostech všech materiálů, které se používají při výrobě uměleckořemeslných výrobků. Žáci se naučí poznávat materiály a jejich vlastnosti a stanovovat
možnosti jejich využití v oboru. Předmět má vytvořit žákům ucelený přehled o klasických i moderních materiálech a má přispět ke schopnosti vybrat optimální
materiál pro výrobu uměleckořemeslného výrobku s ohledem na šetrné zacházení s obnovitelnými zdroji a vlivem na životní prostředí.
Charakteristika vzdělávacího předmětu technické kreslení
Učivo odborného předmětu technické kreslení poskytuje žákům vědomosti a dovednosti ke čtení technických výkresů a schémat a ke kreslení jednoduchých
výkresů dle platných norem potřebných pro práci v oboru. Žáky vede k přesnosti, čistotě, úpravě a rozvržení obrazců na ploše a také přispívá k estetické a
výtvarné výchově žáků. V žácích rozvíjí především prostorovou představivost, logické myšlení a schopnost vlastní vůle.
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Forma realizace
Ve školním roce jsou jednotlivé vzdělávací předměty realizovány kombinací několika forem výuky. A to v rámci rozvržení do vedlejšího, dílenského a epochového
vyučování. Jsou realizovány od 1. - 3. ročníku dle časové dotace uvedené v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu techniky a technologická příprava rozvíjejí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky ke kladnému vztahu k učení a uplatňování různých způsobů učení a práce s textem
 vede žáky k využívání různých informačních zdrojů a k zhodnocování svých studijních pokroků
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede žáky k porozumění jádru problému probíraného tématu, k různým metodám myšlení a efektivní kritice a uznání názorů druhých
 dbá, aby k učebnímu procesu žáci volili vhodné prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
 zadává při řešení problémů práci ke společnému řešení a zakládá diskuse na základě zkušeností žáků z jiných předmětů i ze života
Komunikativní kompetence
Učitel
 vyžaduje od žáků jasné a srozumitelné mluvené i písemné vyjadřování v přiměřenosti dané situace a podporuje žáky k aktivitě v diskusích
 rozvíjí v žácích schopnosti dodržování odborné terminologie
Personální a sociální kompetence
Učitel
 vede žáky k přiměřenému jednání, odhadnutí důsledků svého chování a k adekvátním reakcím na hodnocení svého vystupování
 rozvíjí v žácích rozumný způsob kritického zvažování názorů a postojů jiných lidí a k ověřování získaných poznatků
 podporuje v žácích schopnosti práce s týmem, přijímání odpovědnosti za svěřené úkoly a učí je předcházet osobním konfliktům a přispívat k vytváření
vstřícných mezilidských vztahů
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 svým příkladem a jednáním ukazuje, jak jednat na základě morálních principů a společenského chování
 vede edukaci tak, aby v žácích probudil citovost k uznávání hodnoty lidského života a přírody
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky k odpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti a k přehledu o možnostech vlastního uplatnění na trhu práce
Matematické kompetence
Učitel
 učí žáky dovednosti správně převádět a používat jednotky a měřítka
 zadává úkoly, kde žáci nachází vztahy mezi jevy a předměty, které popisují a využívají v daném řešení
 učí aplikaci matematických postupů při řešení běžných úkolů v praxi
 používá úkolů, kde musí žáci aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Učitel
 podporuje žáky pro práci s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
 zadává žákům práci, při které musí žáci používat aplikační programové vybavení, různé zdroje médií a komunikovat elektronickou poštou
Uplatňovat estetické zásady výtvarně-užitkové tvorby a využívat výtvarných zkušeností
Učitel
 podněcuje žáky k aktivnímu studiu historických kořenů uměleckého řemesla a dějin umění vůbec
 zavádí do výuky takové metody, které v žácích rozvíjí výtvarné a estetické vlohy a schopnosti tvořivě pracovat
Zhotovovat uměleckořemeslné výrobky ze dřeva, být řemeslně zručný
Učitel
 dohlíží na to, aby žáci dovedli správně stanovit harmonogram jednotlivých pracovních operací a dbali na soulad jednotlivých etap pracovního postupu při
realizaci v materiálu a přesnost provedení
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
Učitel
 školí, zkouší a vede žáky ke zvládnutí znalostí v oblasti zásad ochrany zdraví při práci a návykách minimalizující rizika ohrožení zdraví na pracovišti
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
Učitel
 vede žáky k tomu, aby byli schopni respektovat požadavky zákazníka a drželi kvalitu svých výrobků
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Učitel
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dbá při výuce svých žáků na to, aby dovedli zvážit při plánování a posuzování určité činnosti její finanční rozpočet, vliv na životní prostředí, otázku
odpadů a látek, se kterými je třeba šetřit v rámci trvale udržitelného rozvoje

Vzdělávací obsah předmětu technologie
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
TT12- stanoví harmonogram jednotlivých pracovních operací;
TT13- vybere a rozměří materiál pro konkrétní výrobek;
TT14- zvolí a pracuje s vhodnými nástroji, nářadím, pomůckami a pomocnými
materiály;
TT15- umí seřídit a správně ukládat nářadí, nástroje a ostatní pracovní
pomůcky;
TT16- ručně opracovává materiál základními technikami;
TT17- vytváří konstrukční spoje
T4- dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví
v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí
důsledky;
T4- dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví
v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí
důsledky;
TT18- lepí a klíží dílce;
TT22- připraví výrobek k povrchové úpravě;
TT23- dodržuje technologický postup při provádění konkrétní povrchové
úpravy;

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

tt4 - technologické postupy a techniky ručního opracování dřeva a dalších
materiálů v aplikaci na zaměření oboru
Uskladňování a ošetřování materiálu.
Dřevařská výroba.
Konstrukční spojování dílců.
Sušení dřeva.

e4, t5, t9, tt1, tt3, o1,
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3

t5 - prevence úrazů a nemocí
t9 - úrazy a náhlé zdravotní příhody
Postupy lepení a klížení.
tt6 - technologické postupy a techniky povrchových úprav v aplikaci na
zaměření oboru
e4- organizace práce na pracovišti

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
T4- dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví
v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí
důsledky;
TT12- stanoví harmonogram jednotlivých pracovních operací;
TT13- vybere a rozměří materiál pro konkrétní výrobek;
TT14- zvolí a pracuje s vhodnými nástroji, nářadím, pomůckami a pomocnými
materiály;
TT15- umí seřídit a správně ukládat nářadí, nástroje a ostatní pracovní
pomůcky;
TT19- sesazuje, dýhuje a lisuje polotovary;
TT18- lepí a klíží dílce;
TT20- řeže, frézuje, vrtá, dlabe, brousí, soustruží materiál,
TT21- dodržuje technologické postupy při práci na jednotlivých strojích a
provádí jejich běžnou údržbu;
TT22- připraví výrobek k povrchové úpravě;

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

t5 - prevence úrazů a nemocí
t9 - úrazy a náhlé zdravotní příhody
u5 - kresba a její výrazové možnosti, kompozice
tt4 - technologické postupy a techniky ručního opracování dřeva a dalších
materiálů v aplikaci na zaměření oboru
Tvarování dřeva ohýbáním.
Ochrana dřeva.
Technologie technik řezby.
Dýhování.
Postupy lepení a klížení.
tt5 - technologické postupy a techniky strojního obrábění dřeva v aplikaci na
zaměření oboru
e4- organizace práce na pracovišti
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e3, e4, t5, t9, tt1, tt3, o1, o2, o4, o8,
u5, f4, eč 14
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3
PRA 2

TT23- dodržuje technologický postup při provádění konkrétní povrchové
úpravy;
TT24- brousí, tmelí, moří, vymývá, bělí, voskuje, vypaluje, leptá, barví
výrobky; nanáší laky

tt6- technologické postupy a techniky povrchových úprav v aplikaci na
zaměření oboru
eč14- estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě předmětů používaných
v běžném životě

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
T4- dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví
v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí
důsledky;
E9- posoudí vhodné formy podnikání pro obor;
E15- řeší jednoduché kalkulace ceny;
U1- má přehled o nejdůležitějších úsecích dějin výtvarného a užitého umění a
o vývoji uměleckých řemesel zejména ve vztahu k oboru vzdělání;
U2- rozlišuje typické znaky jednotlivých historických slohových období
TT12- stanoví harmonogram jednotlivých pracovních operací;
TT13- vybere a rozměří materiál pro konkrétní výrobek;
TT14- zvolí a pracuje s vhodnými nástroji, nářadím, pomůckami a pomocnými
materiály;
TT15- umí seřídit a správně ukládat nářadí, nástroje a ostatní pracovní
pomůcky;
TT20- řeže, frézuje, vrtá, dlabe, brousí, soustruží materiál,
TT21- dodržuje technologické postupy při práci na jednotlivých strojích a
provádí jejich běžnou údržbu;
TT19- sesazuje, dýhuje a lisuje polotovary;
TT22- připraví výrobek k povrchové úpravě;
TT23- dodržuje technologický postup při provádění konkrétní povrchové
úpravy;
TT24- brousí, tmelí, moří, vymývá, bělí, voskuje, vypaluje, leptá, barví
výrobky; nanáší laky

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

t5 - prevence úrazů a nemocí
t9 - úrazy a náhlé zdravotní příhody
e7- podnikatelský záměr
e14- mzda časová a úkolová
u2 - periodizace a charakteristika nejdůležitějších vývojových etap dějin
výtvarného a užitého umění a uměleckého řemesla
Přehled slohů v nábytku
u8 - stylizace, ornament, dekor

e3, e4, e7, e14, t5, t9, tt1, tt3, tt4, o1,
o2, o4, o5, o6, o7, o9, o10, u1, u2, u3,
u8
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3
PRA 1
PRA 2
PRA 3
PRA 4

tt4 - technologické postupy a techniky ručního opracování dřeva a dalších
materiálů v aplikaci na zaměření oboru
tt5 - technologické postupy a techniky strojního obrábění dřeva v aplikaci na
zaměření oboru
e4- organizace práce na pracovišti
Dýhování.
Technologie techniky ornamentální a figurální intarzie, inkrustace
Technologie restaurování nábytku
tt6 - technologické postupy a techniky povrchových úprav v aplikaci na
zaměření oboru

Vzdělávací obsah předmětu materiály
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
B19- charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví;
B21- popíše způsoby nakládání s odpady;
B27- zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a
životního prostředí;
TT5- určí druhy dřevin včetně exotických;
TT6- klasifikuje materiály podle jejich vlastností a použití;
TT7- pracuje a hospodárně nakládá s používaným materiálem;
TT8- posoudí kvalitu materiálu, charakterizuje vady dřeva;

b13- vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím
b14- dopady činností člověka na životní prostředí
b16- odpady
Nauka o dřevinách.
tt3- základní suroviny a materiály
Mikroskopická stavba dřeva.
Fyzikální vlastnosti dřeva.
Mechanické vlastnosti dřeva.

313

b13, b14, b16, b17, b21, f15, tt4, tt5,
tt6
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3

TT11- uskladňuje a ošetřuje materiály podle platných předpisů;

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
TT5- určí druhy dřevin včetně exotických;
TT6- klasifikuje materiály podle jejich vlastností a použití;
TT7- pracuje a hospodárně nakládá s používaným materiálem;
TT8- posoudí kvalitu materiálu, charakterizuje vady dřeva;
TT11- uskladňuje a ošetřuje materiály podle platných předpisů;

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

tt3- základní suroviny a materiály
Vady dřeva.

tt4, tt5, tt6
ODS 1
ODS 2
ODS 6

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
TT5- určí druhy dřevin včetně exotických;
TT6- klasifikuje materiály podle jejich vlastností a použití;
TT7- pracuje a hospodárně nakládá s používaným materiálem;
TT8- posoudí kvalitu materiálu, charakterizuje vady dřeva;
TT9- rozlišuje druhy lepidel, impregnačních látek, látek k přípravě povrchu,
nátěrových hmot, brousících a leštících prostředků a rozhoduje o vhodném
použití;
TT10- zvolí vhodný materiál pro výrobu uměleckořemeslného výrobku;
TT11- uskladňuje a ošetřuje materiály podle platných předpisů;

tt3- základní suroviny a materiály

tt4, tt5, tt6
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3

Vzdělávací obsah předmětu technické kreslení
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
M15- užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, odchylka dvou přímek,
vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka a její délka,
úhel a jeho velikost;
TT1- ovládá způsoby zobrazování, druhy promítání, aplikuje příslušné normy;
TT2- kreslí a čte technické výkresy;

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

m13- základní pojmy
m14- trojúhelník
Normalizace v technickém kreslení.
Kotování.
Axonometrie.
Pravoúhlé promítání.
Konstrukční apoje.
Základy kreslení výkresů dle norem

m13, m14, m18, m19
ODS 1
ODS 6

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata
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Žák:
M15- užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, odchylka dvou přímek,
vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka a její délka,
úhel a jeho velikost;
U8- vytvoří kompozici z geometrických těles, dekorativní kompozici,
ornamentální studii;
U10- vymodeluje kopie zdobných prvků, kompozičně jednoduchý reliéf;
U12- zobrazí vlastní návrh výrobku z oboru;
TT1- ovládá způsoby zobrazování, druhy promítání, aplikuje příslušné normy;
TT2- kreslí a čte technické výkresy;
TT3- nakreslí a označí podle norem výrobky, dílce, sestavy, řezy a detaily;
TT4- pracuje s technickou a výkresovou dokumentací;

m15- mnohoúhelníky
m16- kružnice a kruh

m15, m16, u8, u11, u12, eč14
ODS 1
ODS 6

u8- stylizace, ornament, dekor
u12- výtvarná studie z oboru
Výtvarná funkce barvy.
Normalizace v technickém kreslení.
tt1- technické výkresy a výkresová dokumentace
tt2- kreslení uměleckořemeslných prvků, výkresů a sestav v aplikaci na
zaměření oboru
Zobrazování řezů
Typologie výrobků oboru.
Konstrukce výrobků z oboru.
Kresba uměleckořemeslných prvků.

3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
U7- zobrazuje v perspektivě hranatá i rotační tělesa, interiér nebo jeho části;
U8- vytvoří kompozici z geometrických těles, dekorativní kompozici,
ornamentální studii;
U10- vymodeluje kopie zdobných prvků, kompozičně jednoduchý reliéf;
U11- reprodukuje slohový výrobek;
U12- zobrazí vlastní návrh výrobku z oboru;

u5- kresba a její výrazové možnosti, kompozice
u7- perspektivní zobrazování
u8- stylizace, ornament, dekor
u12- výtvarná studie z oboru
Normalizace v technickém kreslení.
tt1- technické výkresy a výkresová dokumentace
tt2- kreslení uměleckořemeslných prvků, výkresů a sestav v aplikaci na
zaměření oboru
Perspektivní zobrazování
Konstrukce výrobků z oboru.
Kresba uměleckořemeslných prvků.
Rýsování uměleckořemeslných prvků a výrobků.

u5, u7, u8, u12
ODS 1
ODS 6

TT1- ovládá způsoby zobrazování, druhy promítání, aplikuje příslušné normy;
TT2- kreslí a čte technické výkresy;
TT3- nakreslí a označí podle norem výrobky, dílce, sestavy, řezy a detaily;
TT4- pracuje s technickou a výkresovou dokumentací;
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ODBORNÝ VÝCVIK
Charakteristika vyučovacího předmětu
Tento vzdělávací předmět poskytuje žákům vědomosti v oblasti praktických dovednosti a řemeslné zručnosti při výrobě uměleckořemeslného slohového nábytků,
dekorativních technik a předmětů, restaurátorství a řezbářství. Cílem předmětu je naučit žáky ovládat pracovní postupy při realizaci uměleckořemeslných a
slohových výrobků ze dřeva, včetně povrchových úprav a to vše při správném používání ochranných pomůcek a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví.
V této návaznosti je důležité také je seznámit s restaurátorstvím.
Odborný výcvik jako nosný odborný předmět spočívá v získání a prohloubení dovedností, řemeslné zručnosti žáků a návyků žáka ovládat samostatně pracovní
postupy při ručním opracování dřeva, přípravě materiálu a polotovarů pro výrobu, v získání schopností využívat strojů a zařízení a dalšího nářadí pro zpracování
a uměleckořemeslného ztvárnění dřeva. Provádět běžnou údržbu strojů a zařízení.
Důležitým principem a cílem vzdělávání každého žáka je podpora jeho kreativity, sebevědomí, samostatného projevu /prezentace vlastního názoru a práce/.
Učitel odborného výcviku vede žáky k osvojování základních dovedností a správných řemeslných návyků, vede je k přesnosti v práci. Rozvíjí v žácích vytrvalost,
svědomitost a vztah k řemeslné práci, učí je znát její hodnotu.
Žák je hodnocen na základě jím zvládnutého učiva dvěma způsoby: formou klauzurní práce, která probíhá v jednom až třech dnech v pololetí a na konci školního
roku. Cílem tohoto výukového programu je upřesnění klasifikace, úhrnné komplexní zvládnutí probraného učiva/. Praktické zvládnutí a dokončení zadaného
výrobku- ročníková práce.
Tento vzdělávací předmět navazuje na znalosti a dovednosti žáků získané v předmětech technologie, materiálu a odborného kreslení. Dále využívá poznatků z
dalších zvláště umělecky zaměřených předmětů, jako jsou dějiny umění, výtvarná výchova ale také matematika a ekonomika.
Forma realizace
Ve školním roce je předmět realizace truhlářských a řezbářských prací realizován formou práce v dílnách v praktických týdnech a v teoretických týdnech ve
vzdělávací oblasti techniky a technologické přípravy dle potřeb vzdělávacího procesu. Předmět je realizován od 1. - 3. ročníku dle časové dotace uvedené v
učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu techniky a technologická příprava rozvíjejí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky k tomu, by měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 vede žáky k tomu, aby uměli ovládat různé techniky učení a uměli si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
 učí uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), a efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
 dbá, aby žácis porozuměním poslouchali mluvené projevy (např. výklad, přednášku, aj.) a pořizovali si poznámky;
 podněcuje žáky, aby využívali ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
 ukazuje, jak sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení a přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
 dbá na to, aby žáci znali možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
 dohlíží, aby žáci porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému a získali informace potřebné k řešení problému a navrhnuli způsob řešení, popř.
varianty řešení, a zdůvodnili jej,
 dohlíží, aby žáci správně vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
 podněcuje v žácích uplatňování při řešení problémů různých metod myšlení a myšlenkových operací;
 učí, jak volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, jak využívat zkušeností a
vědomostí nabytých dříve;
 vede ke spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
Komunikativní kompetence
Učitel
 vede žáky k tomu, aby se uměli vyjadřovat přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
 dbá, aby žáci formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
 podněcuje, aby se žáci účastnili aktivně diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje;
 učí žáky, jak zpracovávat písemnosti a pracovní dokumenty;
 dohlíží, jak se žácisnaží dodržovat jazykové normy i odbornou terminologii;
 rozvíjí v žácích jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumění
základní odborné terminologie a základním pracovním pokynům v písemné i úst
Personální a sociální kompetence
Učitel
 učí posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
 vede žáky, aby si uměli stanovovat cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
 dohlíží, aby žáci reagovali adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí a přijímali radu i kritiku;
 vede žáky k tomu, aby si uměli ověřovat získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
 rozvíjí v žácích umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, připravovat na
řešení své sociální i ekonomické záležitosti,
 ukazuje, jak pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
 dbá na to, aby žáci odpovědně přijímali a plnili svěřené úkoly;
 učí žáky, jak přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky k tomu, že by měli mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání;
 vede žáky k uvědomování si významu celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
 informuje o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; podněcuje, aby se žáci cílevědomě a zodpovědně rozhodovali o své budoucí profesní a
vzdělávací dráze;
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žáky učí, jak mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a jak je umět
srovnávat se svými představami a předpoklady;
vede žáky k tomu, aby uměli získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, aby uměli využívat poradenských a
zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
učí, jakvhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, jak prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle;
dbá na to, aby žáci znali obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
učí, jakrozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání; jak dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími
možnostmi.

Matematické kompetence
Učitel
 žáky učí, jak správně používat a převádět běžné jednotky;
 žáky učíčíst různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata apod.);
 ukazuje, jak nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení;
 ukazuje, jak aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.
Uplatňovat estetické zásady výtvarně-užitkové tvorby a využívat výtvarných zkušeností
Učitel
 dbá na to, aby se žáciorientovali v dějinách umění, zejména ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla;
 učí rozeznávat jednotlivá slohová období podle znaků uměleckořemeslných prvků;
 podněcuje v žácích zájem o výtvarné vyjadřovací techniky.
Zhotovovat uměleckořemeslné výrobky ze dřeva, být řemeslně zručný
Učitel
 učí žáky, jaký zvolit vhodný druh dřeva a ostatních materiálů pro zhotovení konkrétního výrobku s odpovídajícími funkčními a estetickými parametry, i s
ohledem na zdravotní nezávadnost výrobku;
 dbá na to, aby si žáci stanovili harmonogram jednotlivých pracovních operací a dbali na soulad jednotlivých etap pracovního postupu při realizaci v
materiálu a přesnost provedení;
 vede k tomu, aby si žácizhotovovali truhlářské nebo řezbářské výrobky podle výkresové dokumentace,
 učí, aby pracovali podle původních vzorů nebo výtvarných návrhů vhodnými technologickými postupy a technikami včetně jejich povrchové úpravy;
 dbá na to, aby žáci uplatňovali příslušné normy a předpisy z oblasti památkové péče;
 ukazuje, jak provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací;
 dohlíží na to, aby žáci dodržovali při zhotovování výrobků technologickou kázeň;
 dbá na to, aby žáciuměli pracovat se specifickým aplikačním programovým vybavením pro vizualizaci prostorových objektů.
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
Učitel
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dbá na to, aby žácichápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích,
např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
dohlíží na to, aby žáci dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
podněcuje k osvojování zásad a návyků bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.),
učí rozpoznávat možnosti nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajištění odstranění závad a možných rizik;
učí znát systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, aby uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
dbá na to, aby žáci byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami
poskytnout.

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
Učitel
 usiluje o to, aby žáci chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
 dbá na to, aby žácidodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
 vede žáky k tomu, aby dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,zohledňovali požadavky klienta (zákazníka,
občana).
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Učitel
 učí žáky, aby znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
 vede žáky k tomu, aby umělizvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk,
vliv na životní prostředí, sociální dopady;
 učí žáky, aby efektivně hospodařili s finančními prostředky;
 dbá na to, aby žáci nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
O1- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární prevence; pracovišti;
O3- uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a
jejich prevenci;
O2- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu
s předpisy a pracovními postupy;
O4- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti;
O5- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu;
TT12- stanoví harmonogram jednotlivých pracovních operací;
TT13- vybere a rozměří materiál pro konkrétní výrobek;
TT14- zvolí a pracuje s vhodnými nástroji, nářadím, pomůckami a pomocnými
materiály;
TT15- umí seřídit a správně ukládat nářadí, nástroje a ostatní pracovní
pomůcky;
TT16- ručně opracovává materiál základními technikami;
TT17- vytváří konstrukční spoje;
TT18- lepí a klíží dílce;
TT22- připraví výrobek k povrchové úpravě;
TT23- dodržuje technologický postup při provádění konkrétní povrchové
úpravy;
O10- zhotoví dobový nábytek s dodržením postupů starých technik výroby

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární
prevence

tt1, tt3, tt4, tt5, tt6, t5, t9, t13, m14-16,
b14, b16, b20, b21, f5, s2
ODS 1
ODS 2
ODS6
ŽIV3
PRA 2

o2- bezpečnost technických zařízení
o1- pracovněprávní problematika BOZP

3 Ruční opracování materiálů
tt4- technologické postupy a techniky ručního opracování dřeva a dalších
materiálů v aplikaci na zaměření oboru

5 Povrchová úprava
tt6- technologické postupy a techniky povrchových úprav v aplikaci na
zaměření oboru
2 Umělecké truhlářství
o3- kusový nábytek

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
O1- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární prevence; pracovišti;
O3- uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a
jejich prevenci;
O2- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu
s předpisy a pracovními postupy;
O4- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti;
O5- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu;
TT13- vybere a rozměří materiál pro konkrétní výrobek;
TT14- zvolí a pracuje s vhodnými nástroji, nářadím, pomůckami a pomocnými
materiály;
TT16- ručně opracovává materiál základními technikami;
TT18- lepí a klíží dílce;

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární
prevence

tt1, tt3, tt4, tt5, tt6, u8, u11, t5, t9, t13,
m14-16, , b14, b16, b20, b21, f1, f4, f5,
s2, s21-25
ODS 1
ODS 2
ODS6
ŽIV3
PRA 2
PRA 4

o2- bezpečnost technických zařízení
o1- pracovněprávní problematika BOZP
3 Ruční opracování materiálů
tt4- technologické postupy a techniky ručního opracování dřeva a dalších
materiálů v aplikaci na zaměření oboru
4 Strojní obrábění dřeva
tt5- technologické postupy a techniky strojního obrábění dřeva v aplikaci na
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O7- zvolí druh kování a provede jeho osazení;
O9- zhotoví slohová okna a dveře podle původních vzorů včetně kování;
TT20- řeže, frézuje, vrtá, dlabe, brousí, soustruží materiál,
TT21- dodržuje technologické postupy při práci na jednotlivých strojích a
provádí jejich běžnou údržbu;
TT4- pracuje s technickou a výkresovou dokumentací;
O6- zhotoví kusový nábytek podle výkresové dokumentace a stanoveného
technologického postupu;
O15- vyřeže řezbářské ornamentální motivy, slohové prvky, ornamentální
celek;

zaměření oboru
o4- montáž nábytkového a stavebního kování
o6- slohová okna, dveře, dobový nábytek
2 Umělecké truhlářství
o3- kusový nábytek
o4- montáž nábytkového a stavebního kování
3 Umělecké řezbářství
o8- ornamentální, slohová a dekorativní dřevořezba

3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
O1- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární prevence;
O3- uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a
jejich prevenci;
O2- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu
s předpisy a pracovními postupy;
O4- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti;
O5- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu;
O15- vyřeže řezbářské ornamentální motivy, slohové prvky, ornamentální
celek;
O17- zhotovuje stanoveným technologickým postupem užitkové předměty,
dekorativní předměty, zdobné součásti nábytku a interiéru a sochařské
reprodukce vhodnou technikou podle výkresové dokumentace,
výtvarného návrhu, původního vzoru nebo modelu
O6 zhotoví kusový nábytek podle výkresové dokumentace a stanoveného
technologického postupu;
O13- dodržuje předpisy a požadavky z oblasti památkové péče;
O14- zpracuje prvotní i následnou dokumentaci ke konkrétní práci;
O19- aplikuje vhodné způsoby konzervování;
O20- dodržuje předpisy a požadavky z oblasti památkové péče;
O10- zhotoví dobový nábytek s dodržením postupů starých technik výroby;
O11- provede opravu a obnovu dobového nábytku, případně části interiéru na
základě zjištěného rozsahu poškození;
O18- odstraňuje a vyměňuje poškozené části dřevořezeb s použitím starých
technik a původních materiálů;
O8- vytváří, případně opravuje vhodnými technologickými postupy a
technikami ornamentální a figurální intarzie, inkrustace a marketerie,

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární
prevence

tt1, tt2, tt3, tt4, tt5, tt6, u2, u8, u11, e7,
t5, t9, t13, m14-16, b14, b16, b20, b21,
ch7, f1, f4, f5, s2, s21-25
ODS 1
ODS 2
ODS6
ŽIV3
PRA 2
PRA 4

o2- bezpečnost technických zařízení
o1- pracovněprávní problematika BOZP
3 Umělecké řezbářství
o8- ornamentální, slohová a dekorativní dřevořezba
o10- oprava a obnova dobových dřevořezeb

2 Umělecké truhlářství
o3-kusový nábytek
o6- slohová okna, dveře, dobový nábytek
o7- oprava a obnova dobového nábytku a zařízení interiéru

o5- ornamentální a figurální intarzie, inkrustace a marketerie; jejich opravy
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ŘEMESLNÁ VÝCHOVA
Obory:
Dřevovýroba
Textilní výroba
Zeměměřičství
Kovovýroba
Kamenosochařství
Knihvazačství
Obecná charakteristika vzdělávacích předmětů
Vzdělávací program tohoto předmětu je realizován v průběhu celého středoškolského vzdělání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu).
Předmět Řemeslná výchova postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k prohlubování dovedností v různých oborech lidské činnosti
a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků, v návaznosti na druhý stupeň základní školy. Vůdčí motto zní: „Každá hodina musí být školou pro
praktický život“. Na jedné straně usilují řemeslné předměty o získání šikovnosti proto, abychom dosáhli úspěchů řemeslných, na druhé straně však také proto, že
manuální zručnost ve velké míře posiluje pohyblivost našeho myšlení. Řemeslná výchova je úzce propojena s uměleckou výchovou a probuzené tvůrčí
schopnosti se v pracovních činnostech mnohostranně uplatňují. Vytváření smysluplných a estetických výrobků a prací posiluje vůli, cit a myšlení, rozvíjí
představivost, smysl pro celek i detail, má rozhodující vliv na pracovní inteligenci. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní řemeslné
dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou soustavně vedeni
k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Koncepce vzdělávací předmětu Řemeslná výchova vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a
technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Praktická činnost je ve zvýšené míře zastoupena i ve výuce jiných předmětů a umožňuje žákům
získat nejen zručnost, ale díky vlastnímu úsilí i představu o ceně lidské práce a úctu k výrobkům pracovní činnosti. Žáci se seznamují s pracovními činnostmi tak,
jak vznikaly v průběhu vývoje společnosti, získávají úctu k úsilí a umu předcházejících generací. Mají pocit sounáležitosti s předcházejícími i budoucími
generacemi a učí se porozumět procesům probíhajícím ve světě, v přírodě a společnosti. Jsou vedení k šetrnému hospodaření s obnovitelnými zdroji
a vstřícnému chování v oblasti environmentální problematiky. Stejně jako v ostatních předmětech jsou dané pracovní činnosti cíleným pedagogickým záměrem,
který důsledně sleduje zdravý vývoj žáka a napomáhá jeho dalšímu osobnímu rozvoji.
Charakteristika předmětu Dřevovýroba
Předmět žákům umožňuje precizní přesnou práci a zprostředkovává zážitek definitivnosti a konečnosti. Žáci se seznamují s různ ými nástroji a druhy dřev. Učí se
dřevo opracovávat, využívat jeho zákonitosti a vůlí překonávat jeho zvláštní specifika. Zásadně pracují s rostlým dřevem především ručně – řežou, sekají, hoblují,
vrtají, dlabou, vyřezávají, brousí a povrchově upravují na konečný vzhled. Vyrábějí truhlářské výrobky různých konstrukcí (např. notové stojany, stoličky, poličky,
krmítka, ptačí budky, zahradní konstrukce apod.), na kterých zažívají procesy správné pracovní technologie a seberealizace.
Charakteristika předmětu Textilní výroba
Žáci se seznamují s textilními materiály, historií odívání, technologickými postupy. V praktické části nacvičují samostatně zvolené činnosti – předení, tkaní,
batikování, malování na hedvábí, práce s divadelními a historickými kostýmy.
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Charakteristika předmětu Zeměměřičství
Žáci jsou v etapě seznamování vedeni tak, aby získané vědomosti dokázali využít při plnění praktických cvičení. Příprava má dva cíle. Jednak na historických
zeměměřičských úlohách a přístrojích ukázat na podíl myšlení dávných řešitelů. Druhým cílem je ukázat jak důležité byly a jsou znalosti z matematiky a fyziky.
Praktická část je založena opět na přemýšlení a praktických dovednostech.
Charakteristika předmětu Kovovýroba
Žáci se seznamují s technickými, hlavně kovovými materiály a to z pohledu historie, výroby polotovarů až po jejich zpracování. Jde o základy prací
zámečnických, kovářských a drátenických. Předmět je veden tak, aby po získání základních vědomostí dokázal žák samostatně navrhnout jednoduchý výrobek,
zpracovat technologický postup a tento následně vyrobit.
Charakteristika předmětu Kamenosochařství
Předmět žákům umožňuje porovnat tvrdost kamene s pevností jejich vůle. Jde o bezprostřední nasazení osobnosti žáků, kteří jsou konfrontováni s disciplínou a
nutností koncentrace, při každém úderu sochařského dláta do kamene. Kámen sám je vede k úctě. Každé špatné nasazení dláta a nekoordinovaný silnější úder
palice má okamžitý nevratný následek. Žáci se proto učí opracovávat kámen, jak to odpovídá jeho charakteru. Učí se zacházet s různými nástroji a druhy
kamenů. Zhotovují plastické objekty různých forem: busty, abstrakce nebo reliéfy
Charakteristika předmětu Knihvazačství
V hodinách je zařazena práce s papírem (lepenkou), která má od samého počátku řemeslný charakter. Žáci si osvojují výrobu od plánů až po hotovou knihu.
Pohledem do světa práce mají žáci poznat také problémové vztahy člověk – stroj – výroba – hospodaření – životní prostředí.
Forma realizace
Ve školním roce se jednotlivé vzdělávací předměty realizují buďto projektově nebo jsou integrovány do běžného vyučování v rámci hlavních vyučovacích epoch
nebo v hodinách vedlejšího vyučování. Realizují se postupně v průběhu 1. – 3. ročníku. V tomto období budou realizovány minimálně 3 vybrané vzdělávací
předměty (vždy minimálně jeden ze dvou oborů v ročníku), přičemž výběr záleží na výchovném záměru, možnostech a podmínkách školy.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím vzdělávacích předmětů řemeslné výchovy – dřevovýroba, textilní výroba, kamenosochařství a zeměměřictví rozvíjejí žáci tyto klíčové
kompetence:
Kompetence k učení
Žák
 své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje
 kriticky hodnotí při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů a chyb čerpá poučení pro
další práci
 samostatně a efektivně zachází s pracovním materiálem
 využívá osvojení poznatků a dovedností z jiných předmětů (např. matematiky, výtvarná výchova, dějiny umění, ostatních oborů řemeslné výchovy atd.)
Učitel
 seznamuje žáky s historií řemesel a s významnými osobnostmi ve svém oboru
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vede žáky k samostatnosti při zhotovování výrobků a používání různých pracovních pomůcek
na hodinách pracuje s ukázkami kreseb, architektury, soch, maleb a dalších předloh z odborných publikací a zjišťuje názory žáků
zařazuje do výuky dovednosti získané z jiných předmětů (matematiky, fyziky, výtvarné výchovy, dějin umění, atd.)
nechává posoudit kvalitu zhotovených výrobků jednotlivých žáků všechny žáky postupně a vede žáky k efektivní kritice a uznání

Kompetence k řešení problémů
Žák
 rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
 je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy popsali postup práce a zjišťuje, jak pochopili zadaný úkol
 vede žáky k používání názorných náčrtů, skic, výkresů a pomůcek pro řešení úkolu
 vede žáka k posouzení různých způsobů řešení a nalezení nejschůdnějšího
 u méně šikovných žáků nechává pomáhat s jejich prací rychlejší a zručnější žáky
 v případě utváření pracovního týmu žáků postupuje tak, aby mezi sebou byli žáci různě zruční
Kompetence komunikativní
Žák
 používá s porozuměním odborný jazyk, symbolická a geografická vyjádření informací různého typu
 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem
Učitel
vede žáka k přesnému vyjadřování a používání vhodných odborných termínů
vyžaduje zhotovení úkolů s vysvětlením použitého postupu
vyžaduje, aby žáci po vypracovávání úkolů dokázali prezentovat svou práci
Kompetence sociální a personální
Žák
 posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe
 přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje
 projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví k zdraví druhých
Učitel
 zadává žákům úkoly v rámci skupin, které vyžadují dělbu práce i vzájemnou spolupráci a vede je k odpovědnosti za plnění svých úkolů
 podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky
 vede je ke kritickému myšlení a schopnosti pochybovat
 vhodným přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti
Kompetence občanská
Žák
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Učitel
-

zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě
respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědnostmi
vede žáky k názorové toleranci a toleranci ke kulturním a filozofickým odlišnostem
různými příklady ilustruje možnost zneužití pracovních schopností, vědy a techniky
ukazuje na příkladech, že jiný neznamená vždy horší

Kompetence pracovní
Žák
 rozvíjí svůj osobní potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě
 usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koordinuje další činnosti s ohledem na stanovený cíl
 dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu
Učitel
 dbá, aby si žáci plnili své úkoly
 vede žáky ke zvážení svých schopností a dovedností při zvolení dalšího pracovního úkonu
 seznamuje žáky s využitím pracovních dovedností v praktickém životě
 učí žáky správně zacházet s používaným ručním nářadím
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Vzdělávací obsah oboru dřevovýroba
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí
vizuálně obrazných vyjádření
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako
základní faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu
umělecké tvorby i v životě
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností
a usiluje o své pohybové sebezdokonalení

Učivo
Vytváření návrhů a skic pro zadaný úkol
Výběr vhodného materiálu a prostředků pro výrobu výrobku
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Poučení o bezpečnosti práce na pracovišti a seznámení s možnými riziky
úrazů
Návrh, skica a vypracování technologického postupu práce
Praktické zhotovování uměleckořemeslného výrobků ze dřeva
Práce s nářadím a pomůckami z truhlářské dílny
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na způsob
chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí
uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného díla
Vz 9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost
vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů,
odmítání nehumánních postojů
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Zhodnocení práce na výrobku a v kolektivu. Závěrečná reflexe žáků.

Přesahy a vazby, průřezová témata
Vv7, Tv9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5

Vzdělávací obsah oboru zeměměřičství
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně
obrazných vyjádření
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako
základní faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu
umělecké tvorby i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních

Učivo
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na způsob
chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí
uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného díla
Vz9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost vůči
druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání
nehumánních postojů
Vz 10 – modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Využití samotného názvu země a měřičství k úvodu do studia.
Historie poznávání země a měření.
Role matematiky a fyziky při řešení historických úloh.
Druhy promítání a současné mapy.
Hledání vhodných témat a způsobů jejich řešení.
Utvoření pracovních kolektivů. Zde je kladen důraz na kolektivní práci při
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Přesahy a vazby, průřezová témata

Vv7, Tv 9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3

předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností
a usiluje o své pohybové sebezdokonalení

měření.
Praktická měření jednotlivých zeměměřičských úloh.
Samostatné zpracování výsledků měření.
Současné zeměměřičství, Přístroje. Využití v praxi.

Vzdělávací obsah oboru textilní výroba
2. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako
základní faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu
umělecké tvorby i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností
a usiluje o své pohybové sebezdokonalení
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně
obrazných vyjádření

Učivo
Výběr výrobku dle zadaného tématu a vytváření návrhů a skic pro vybraný
úkol.
Praktické vyzkoušení staré textilní techniky (předení, tkaní, paličkování)
Praktické zhotovení batikovaného výrobku (techniky savení, přírodní
barvení)
Osvojují si dovednosti na kolovratu, tkalcovském stavu a mechanickém
šicím stroji.
Převážně provádí ruční práci se základními šicími pomůckami.
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na způsob
chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí
uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného díla
Vz9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost vůči
druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání
nehumánních postojů
Poučení o bezpečnosti práce na pracovišti a seznámení s možnými riziky
úrazů.
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Rozpracování vybraného úkolu.
Nastudování a prezentace historie odívání formou scénky.
D1 – význam historického poznání pro současnost.

Přesahy a vazby, průřezová témata
Vv7, D1, Tv9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5

Vzdělávací obsah oboru kovovýroba
2. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně
obrazných vyjádření
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování

Učivo
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
VV7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na
způsob chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické
proměny pojetí uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného
díla
Vz 10 – modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
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Přesahy a vazby, průřezová témata
Vv7, Tv9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3

svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní
faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu umělecké tvorby
i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů

Poučení o bezpečnosti a hygieny práce s poukazem na možná rizika
v dílně.
Vytváření návrhů a skic pro zamýšlený výrobek.
Návrh a vypracování technologického postupu. Součástí je zamyšlení
nad pracností a cenou.
Seznámení se s nářadím a pomůckami v dílně, tedy technologickými
možnostmi pro zamýšlený výrobek.
Výběr vhodného materiálu (polotovaru), nářadí a pomůcek.
Praktické zhotovení výrobku.
Svůj výrobek prezentovat spolužákům a seznámení se s jejich výrobky.

Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a
usiluje o své pohybové sebezdokonalení

Vzdělávací obsah oboru kamenosochařství
3. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí
vizuálně obrazných vyjádření
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako
základní faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu
umělecké tvorby i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností
a usiluje o své pohybové sebezdokonalení

Učivo
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na způsob
chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí
uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného díla
Vz9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost vůči
druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání
nehumánních postojů
Vz10 – modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Vytváření návrhů a skic pro zadaný úkol.
Návrh a vypracování technologického postupu práce.
Poučení o bezpečnosti práce na pracovišti a seznámení s možnými
riziky úrazů.
Praktická zkouška tradičních technik opracování kamene.
Hledání správného motivu nebo práce s jasnou představou za konkrétním
účelem. Praktické zhotovování uměleckořemeslného výrobku z kamene.
Využívání nářadí a pomůcek z kamenosochařské dílny.
Reflexe k danému tématu. Prezentace prací mezi spolužáky.

Přesahy a vazby, průřezová témata
Vv7, Tv 9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5

Vzdělávací obsah oboru knihvazačství
3. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace

Učivo
D1 – význam historického poznání pro současnost.
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na
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Přesahy a vazby, průřezová témat
D1, Vv7, Tv9, Tv22

Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně
obrazných vyjádření
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní
faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu umělecké tvorby
i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a
usiluje o své pohybové sebezdokonalení

způsob chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické
proměny pojetí uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného
díla
Vz 9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost
vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů,
odmítání nehumánních postojů
Vz 10 – modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Vytváření návrhů a skic pro zadaný úkol
Poučení o bezpečnosti práce na pracovišti a seznámení s možnými riziky
úrazů
Výběr vhodného materiálu a prostředků pro výrobu výrobku
Návrh a vypracování technologického postupu práce
Praktické zhotovování výrobků z papíru a kartonu z uměleckořemeslného hlediska
Práce s nářadím a pomůckami k výrobě knih

Seznam zkratek, platí pro orientaci v tabulkách rozpisu učiva a očekávaných výstupů:
Č/č – Český jazyk
Eč/eč – Estetické vzdělávání
A/a – Anglický jazyk
S/s – Společenskovědní vzdělávání
F/f – Fyzika
Ch/ch – Chemie
B/b – Biologie
M/m – Matematika
T/t – Tělesná výchova
I/i – Informatika
E/e – Ekonomie
U/u – Dějiny umění + Výtvarná výchova
KP/kp – Konstrukční příprava (Konstrukce střihu)
TT/tt – Odborné předměty – truhláři (Technologie, Materiály, Tech. kreslení)
O/o – Realizace truhlářských a řezbářských prací - truhláři
ŘV/řv – Řemeslná výchova
Vz – výchova ke zdraví
Čsp – člověk a svět práce
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OSV 2
OSV 3
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WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM – MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA
Hornická 327, Příbram II, 261 01
tel: 318 623 306, www.waldorf.pb.cz

ŠVP Reprodukční grafik
Obor vzdělávání: 34-53-H/01 Reprodukční garfik
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2016

ŠVP REPRODUKČNÍ GRAFIK
PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent oboru Reprodukční grafik se uplatní při tvorbě propagačních prostředků, akcidenčních a
jiných tiskovin v reklamních agenturách, v grafických studiích, v DTP studiích při tiskárnách, ve výrobních
úsecích nakladatelství a vydavatelství. Je schopen připravovat a zhotovovat veškeré tiskové podklady pro
výrobu tiskových forem používaných v polygrafické výrobě. Je schopen přijímat textové a obrazové podklady
pro předtiskovou přípravu zakázky od zákazníka jak na datových nosičích, tak i formou dálkového
elektronického přenosu. Data je schopen kvalifikovaně posoudit z hlediska vhodnosti a úplnosti, v případě
nutnosti je opravit a klientovi poradit. Ovládá technologie a počítačové programy používané pro zpracování
obrazu a textu. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek může absolvent v rámci celoživotního
vzdělávání pokračovat v denním nebo dálkovém maturitním studiu.
Reprodukční grafik se uplatní při výkonu povolání v pozici zaměstnance velkých, středně velkých i
malých provozoven a firem nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Příprava žáka směruje k tomu, aby po jejím absolvování žák:
Kompetence k učení




byl otevřen vůči svému vzdělávání, dovedl se učit a s vnitřní motivací byl připraven se celoživotně
vzdělávat
zhodnocoval získané poznatky kritickým myšlením a uváděl je do souvislostí v běžném životě
dovedl efektivně využívat informačních zdrojů (vyhledávat, třídit a aplikovat informace)

Kompetence k řešení problémů




problémy hledal, předvídal a měl odvahu je aktivně a důsledně s vytrvalostí řešit
uplatňoval při řešení problémů férového jednání
dokázal spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

Komunikativní kompetence



byl schopen vlastního názoru a jeho obhajoby vyjadřované přiměřenou formou v dané situaci v
projevech mluvených i psaných
dovedl tolerovat a naslouchat názorům druhých

Personální a sociální kompetence




odhadovat důsledky svého individuálního jednání a chování v různých situacích a v nich se choval
slušně, ohleduplně a kultivovaně
znal míru individuální zodpovědnosti svého jednání a postavení ve společnosti
dovedl adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky na trhu práce a podle svých schopností,
priorit, stylu a možností je pozitivně ovlivňoval a čelil jim

Občanské kompetence a kulturní povědomí





dokázat hájit svá práva a respektovat práva a osobnost druhých lidí
pochopil principy fungování demokratické společnosti a byl vybaven základními návyky chování v
této společnosti s důrazem na svobodu, toleranci a odpovědnost nejen k sobě, ale i k druhým
měl celostní pozitivní vnímání světa v souvislostech a byl všestrannou osobností schopnou vést
bohatý pracovní, společenský a duchovní život
měl úctu k životu a přírodě - chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu
udržitelného rozvoje s vědomím environmentálních problematik;

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám



dovedl vhodně vystupovat s potenciálními zaměstnavateli a cílevědomě a odpovědně se stavil k
vlastní profesní budoucnosti
posoudil a vyhledal podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svým
předpoklady a dalšími možnostmi

Matematické kompetence



aplikoval rozvinutou logicko-matematickou inteligenci, při řešení praktických úkolů v běžných
situacích rozvinul abstraktní myšlení
nacházel vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů a uměl je využít pro dané řešení

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi


pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií a se
základním a aplikačním programovým vybavením;

Uplatnění estetických zásad




orientoval se ve slohových obdobích ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla
ovládali výtvarné vyjadřovací techniky a posiloval vztah k uměleckořemeslné práci
dokázal tvořivě aplikovat estetické principy ve výtvarné užitkové tvorbě
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Bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci





chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární prevence
rozpoznal a předvídal nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad
a možných rizik
znal zásady poskytování první pomoci

Kvalita práce, výrobků nebo služeb



chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
bral na vědomí parametry (standardy) kvality procesů, výrobků nebo služeb a zohledňoval
požadavky zákazníka

Jednání ekonomické a v souladu se strategiemi udržitelného rozvoje



zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti a efektivně hospodařili s finančními prostředky
nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní
prostředí a trvale udržitelný rozvoj
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CHARAKTERISTIKA ŠVP REPRODUKČNÍ GRAFIK
ORGANIZAČNÍ FORMY
Výuka probíhá ve specializovaných učňovských dílnách, odborných učebnách a laboratořích. Žáci pracují na
tiskařských strojích. Seznamují se s odborným názvoslovím, s bezpečností práce a získávají pracovní
návyky v daném oboru.
Vyučování v našem oboru je vzhledem k nízkému počtu učňů možné provádět především individuálním
způsobem, přičemž se také prolíná se skupinovým. Využívají se vyučovací metody: vysvětlování, instruktáž,
konzultace, diskuse, písemné práce, práce s knihou, pozorování, praktické, problémové, badatelské,
motivační, ověřovací atd. Z forem se využívá v edukačním procesu: praktická činnost, teoretická činnost,
konzultace, exkurze, vycházky, projekty, soutěže, hry, individuální a týmová práce a samostatná práce.

PODMÍNKY K PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ
Podmínky přijetí ke vzdělávání waldorfského lycea upravuje § 59 až § 61, § 62, § 63 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších změn a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacích
řízení ke vzdělávání na středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem. Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je povinen ředitel školy vyhlásit nejméně jedno
kolo přijímacího řízení. Přijímací zkouška pro první kolo přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy
vyhlášena, se koná v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Podrobná kritéria pro přijímací
řízení jsou vždy zveřejněna v zákonném termínu i na webových stránkách školy a to pro všechny obory
vzdělávání.
Pro přijímací zkoušky do tříletého cyklu studia – Reprodukční grafik:
jsou využívány vlastní přijímací testy a to test z českého jazyka a test z matematiky, jsou-li
stanoveny,
všichni uchazeči jsou povinni se účastnit motivačního pohovoru
dále se započítává prospěch ze základní školy a případně i další skutečnosti, které osvědčují
vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Přijímací zkoušky do všech oborů vzdělávání se konají podle platné legislativy a svým obsahem a
obtížností nepřekračují vzdělávací obsah rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je
vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.
Závěrečná zkouška probíhá podle jednotného zadání závěrečných zkoušek oboru Umělecký truhlář.
Zkouška se skládá ze tří částí:

Písemná zkouška – žáci volí a zpracovávají jedno téma ze tří a trvá max. 240 minut.

Praktická zkouška – žáci plní jeden úkol v rozsahu náročnosti 1.- 3. ročníku a trvá 10 pracovních dní.

Ústní zkouška – obsahuje 25 témat, z nichž si žák jedno vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena
jedna podotázka ze světa práce, která je součástí zadání.

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
Ročník a předmět, v němž je daný předmět realizován
Umělecký truhlář a řezbář

Průřezová
témata

obsah tématu

číslo

Občan v
demokratické

Osobnost a její
rozvoj

ODS 1

1

2

3

Aj-int

Tech-int

P-int

Tech-int

Ov-int

Tech-int

Ov-int

Mat – int

Vv-int

Mat-int

S-pro

Mat-int
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společnosti
(ODS)

Vv-int

TK-int

Ov-int

ŘV-pro
Komunikace,
vyjednávání,
řešení konfliktů

Společnost jednotlivec a
společenské
skupiny, kultura,
náboženství

Tech-int

Ov-int

TV-pro
Vvint

Čj-int

Čj-int

S-pro

Aj-int

P-int

Ov-int

Tech-int Tech-int Ov-int

Tech-int

TV-int

Mat-int

Mat-int

Čj-int

S-pro

ŘV-pro

Mat-int

Vv-int

Vv-int

Aj-int

Vv-int

Vv-int

Vv-int

Du-int

Du-int

S-pro

TV-int

Du-int
S-int

Stát, politický
systém, politika,
soudobý svět

TK-int

TK-int

Aj-int
ODS 2

ODS 3

Vv-int

S-int

ODS 4

Aj-int
Masová média

Morálka, svoboda,
odpovědnost,
tolerance,
solidarita

Člověk a
životní
prostředí
(ŽIV)

ODS 6

Potřebné právní
minimum pro
soukromý a
občanský život

ODS 7

Biosféra v
ekosystémovém
pojetí

ŽIV 1

Současné globální,
regionální a lokální
problémy rozvoje a
vztahy člověka k
prostředí
Možnosti a
způsoby řešení
environmentálních
problémů a
udržitelnosti
rozvoje
Hlavní oblasti
světa práce,
charakteristické
znaky práce

Člověk a svět
práce
(PRA)

ODS 5

Trh práce, jeho
ukazatele,
všeobecné
vývojové trendy,
požadavky
zaměstnanců

ŽIV 2

ŽIV 3

TVint

S-int

Ov-int

Ov-int

TV-int

Ov-int

Tech-int

Vv-int

Tech-int

Tech-int

Vv-int

Mat-int

Mat-int

Vv-int
Matint

ŘV-pro

Du-int

S-pro

TK-int

TK-int

Du-int

TK-int

TV-int

Du-int

ŘV-pro

S-int

P-int

P-int

ŘV-pro

Aj-int

Vv-int

Vv-int

Vv-int

P-int

S-int

Aj-int

ŘV-pro

Tech-int

P-pro

Aj-int

Ov-int

Mat-int

P-int

Tech-int

Ov-int

Mat-int

Ov-int

Tech-int
PRA 1

Ov-int

Aj-int

Tech-int

Ov-int

PRA 2

Aj-int
Ov-int

Tech-int

Tech-int
Soustava školního
vzdělávání v ČR

PRA 3

Informace jako

PRA 4

Čj-int

Čj-int
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Ov-int

Čj-int

Tech-int

kritéria
rozhodování o
další profesní a
vzdělávací dráze

Písemná i verbální
sebeprezentace při
vstupu na trh práce

Zákoník práce,
pracovní poměr,
pracovní smlouva,
práva a povinnosti
Soukromé
podnikání,
podstata a forma
podnikání

ŘV- pro

Čj-int

Ov-int

E-int

Aj-int

Čj-int

Aj-int

PRA 5

E-int

S-int

PRA 6

E-int
PRA 7

S-int
Podpora státu ve
sféře
zaměstnanosti
Práce s
informačními médii
při vyhledávání
pracovních
příležitostí
Práce s počítačem,
operační systém,
soubory,
adresářová
struktura,
souhrnné cíle
Informační a
komunikační
technologie
(INF)

Práce se
standardním
aplikačním
programovým
vybavením
Práce v lokální síti,
elektronická
komunikace,
komunikační a
přenosové
možnosti internetu

PRA 8

Inf-int
PRA 9

Inf-int
INF 1

Inf-int

Inf-int

Inf-int

Inf-int

INF 2

INF 3

Poznámky:
int – integrace
pro – projekt
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Čj-int

Sint

UČEBNÍ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU REPRODUKČNÍ GRAFIK
Vzdělávací oblasti

Jazykové vzdělávání
Společenskovědní vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání

Min. počet
týdenních
vyučovacích
hodin
celkem
3

Zkratka
vyučovacího
předmětu

Vyučovací předmět

Český jazyk a literatura

6

Anglický jazyk

3

Základy společenských věd

3

Matematické vzdělávání

4

Estetické vzdělávání

2

Vzdělávání pro zdraví

3

Vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích

4

Ekonomické vzdělávání

2

6

9

Realizace polygrafických výrobků

35

Disponibilní hodiny

16

Celkem

96

2. ročník

3. ročník

Celkem

1. – 3. ročník

1

1

1

3

0

AJ

2

2

2

6

0

ZSV

1

1

1

3

0

Chemie

CH

1

1

Fyzika

FY

1

1

Matematika

M

2

1

1

4

část předmětu ČJ

ČJ

1

1

1

3

Dramatická výchova

DV

1

1

1

1

Tělesná výchova

TV

1

1

1

3

Informatika

INF

1

1

1

3

Webdeign

WEBDES

0,5

0,5

0

1

Grafické programy

GRAFPR

0,5

0,5

0

1

Písmo a typografie
DTP sazba
Polygrafické techniky

Technologické procesy

1. ročník

BI

Ekonomika

EK

2

2

GTECH

1

1

0,5

2,5

PT

0,5

0,5

0,5

1,5

DTP

1

1

1

3

POLTECH

1,5

0,5

0,5

0,5

Technologie

TECH

2

2

2

Produktová fotografie

PFOT

0,5

1

0

POLMAT

1

1

0

Technologická příprava

TP

3

3

3

Odborný výcvik

OV

10

10

12

Řemeslná výchova

ŘV

2

1

1

33,5

33,0

29,5

Chemie polygrafických materiálů

Čerpání
disponibilních hodin

ČJ

Biologie

Grafické techniky
Polygrafický základ

Dotace podle učebního plánu WŠ Příbram
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0

0
2
0

1

0

2,5

18,5

9,5

36

1

96

16

Rozvržení výuky do týdnů
Studijní týdny
Odborný výcvik
Adaptační týden
Projektová praktika

Zkratka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

St

18 týdnů

18 týdnů

14 týdnů

Ov

16 týdnů

17 týdnů

17 týdnů

At

1 týden
1 týden

Zeměměřičské praktikum

ZePr

Biologické a ekologické praktikum

BePr

Sociální praktikum

ScPr

1 týden
1 týden
36 týdnů

Celkem

36 týdnů

32 týdnů

Poz námky k učebnímu plánu:

-

Vyučovací předmět Technologická příprava je realizován dle potřeby daného tématu v učebně nebo v dílnách.
Tělesná výchova je zařazena do rozvrhu pravidelně každý týden v časové dotaci 1 vyučovací hodina.
Výtvarná výchova je zařazena do rozvrhu pravidelně každý týden v časové dotaci 2 vyučovací hodiny.
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OSNOVY VZDĚLÁVACÍHO OBORU
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Charakteristika vzdělávacího předmětu
Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace, vzdělávací obor Komunikace v českém jazyce. Do
předmětu je integrována vzdělávací oblast Estetické vzdělávání, vzdělávací obor Umění a literatura, kultura. Předmět je tvořen třemi navzájem se prolínajícími složkami:
slohovou a komunikační, jazykovou a literární.
Velký důraz je kladen na prohlubování komunikativních dovedností, zvyšování úrovně vyjadřování v písemné i mluvené podobě, takto získané dovednosti pak následně
žák může využít v praxi (motivační dopis, životopis, přijímací pohovor aj.) Východiskem pro výuku českého jazyka a literatury je práce s uměleckým i neuměleckým textem,
cílem je jejich recepce a produkce, čtenářský zážitek. Hlavním posláním předmětu je jednak vypěstovat u žáka dobrou úroveň jazykové kultury, jednak v žákovi probudit
zájem o psané slovo a kulturu vůbec. Český jazyk a literatura tak vybavuje žáka sumou znalostí a dovedností, která mu umožňuje správně porozumět jazykovým
sdělením, vhodně a přiměřeně k situaci se vyjadřovat a účinně uplatňovat výsledky svého poznávání. Výuka je realizována zčásti výkladem učitele, ten bývá doplněn
skupinovou prací žáků, videoprojekcí, žákovskými prezentacemi, krátkodobými projekty, referáty, prací s internetem, návštěvou filmových nebo divadelních představení a
exkurzemi.
Učivo je tvořeno třemi oblastmi:
1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
2 Komunikační a slohová výchova
3 Práce s textem a získávání informací
Forma realizace
Ve školním roce jsou jednotlivé vzdělávací předměty integrovány do běžného vyučování v rámci hlavních vyučovacích epoch nebo v hodinách vedlejšího vyučování. Jsou
realizovány od 1. - 3. ročníku dle rozvržení v učebním plánu.
1. ročník – 2 hodiny
2. ročník – 2 hodiny
3. ročník – 2 hodiny
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu český jazyk a literatura rozvíjí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 plánuje a organizuje pracovní činnost, stanovuje si krátkodobé i dlouhodobé cíle s ohledem na osobní rozvoj žáků
 hledá různé metody učení s ohledem na efektivitu vlastního procesu učení, vede žáky k tomu, aby poznatky a informace zpracovávali různými způsoby
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede žáky k hledání vhodných způsobů řešení problémů, k porozumění podstaty probíraného problému
 problémové situace využívá jako jeden z možných prostředků osobního rozvoje žáků
 vede žáky k vhodnému výběru pomůcek a materiálu při řešení problému
Komunikativní kompetence
Učitel
 volí vhodné komunikační prostředky s ohledem na komunikační situaci
 rozvíjí vhodné verbální i neverbální prostředky komunikace
 vede žáky k tomu, aby prezentovali své názory a stanoviska před známým i neznámým publikem
 dbá na jazykově správné mluvené i písemné vyjadřování
Personální a sociální kompetence
Učitel
 vede žáky k odhadnutí důsledků svého chování a k adekvátním reakcím na hodnocení svého vystupování
 rozvíjí v žácích jednání s ohledem na ostatní lidi, přispívá k rozvoji pozitivních mezilidských vztahů
 podporuje v žácích kooperativní schopnosti, přijímání osobní zodpovědnosti za svěřené úkoly
 učí žáky předcházet konfliktům a případné konflikty asertivně řešit
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 ukazuje, jak jednat na základě morálních principů a společenského chování
 podporuje v žácích respektování práv vlastních i práv druhých lidí
 vede žáky k tomu, aby přistupovali k druhým lidem bez předsudků
 podporuje uznávání kulturních hodnot
Kompetence k podnikavosti
Učitel
 rozvíjí svůj osobní potenciál s ohledem na své budoucí profesní zaměření
 plánuje strategie pro co největší osobní rozvoj, stanovuje cíle a podle nich koriguje konkrétní strategie
 orientuje se v potřebách trhu, je si vědom případných rizik podnikání
 reálně se staví k vlastním možnostem a schopnostem i ke svému budoucímu uplatnění
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky k zodpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti
 rozvíjí žákovu orientaci na trhu práce
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Vzdělávací obsah předmětu český jazyk
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Č1- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy
a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci;
Č2- řídí se zásadami správné výslovnosti;
Č3- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;
Č9- nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak;
Č11- vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska;
Č12- umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi;
Č14- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně;
Č15- přednese krátký projev;
Č20- vytvoří základní útvary administrativního stylu;
Č23- používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů;
Č25- rozumí obsahu textu i jeho částí;
Č28- má přehled o knihovnách a jejich službách.
EČ1- na příkladech objasní výsledky lidské
činnosti z různých oblastí umění;
EČ 2- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl;
EČ 3- uvede hlavní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové
literatuře;
EČ 4- samostatně vyhledává informace v této
oblasti;
EČ 5- vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi;
EČ 6- rozliší konkrétní literární díla podle
základních druhů a žánrů;
EČ 7- postihne sémantický význam textu;
EČ 8- text interpretuje a debatuje o něm;

Učivo
č1- národní jazyk a jeho útvary
č2- jazyková kultura
č4- zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
č5- hlavní principy českého pravopisu
č6- tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č11- komunikační situace, komunikační strategie
č2- jazyková kultura
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č20- získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného a
administrativního), jejich třídění a hodnocení
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č21- zpětná reprodukce textu
č17- informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná
periodika, internet
eč1- umění jako specifická výpověď
o skutečnosti
eč2- aktivní poznávání různých druhů umění
našeho i světového, současného i minulého,
v tradiční i mediální podobě
eč3- hlavní literární směry a jejich představitelé
v kontextu doby
eč4- základy teorie literatury
eč5- literární druhy a žánry ve vybraných dílech
národní a světové literatury
eč6- četba a interpretace literárního textu
eč7- metody interpretace textu
eč8- tvořivé činnosti
eč10 - kultura národností na našem území
eč11- společenská kultura – principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
eč13- lidové umění a užitá tvorba

Přesahy a vazby, průřezová témata
ODS 2

Učivo
č1- národní jazyk a jeho útvary
č2- jazyková kultura
č4- zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
č5- hlavní principy českého pravopisu
č8- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce
č5- hlavní principy českého pravopisu
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č6- tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
č9- větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska,
stavba a tvorba komunikátu
č8- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce

Přesahy a vazby, průřezová témata
ODS 2

PRA 4
PRA 5

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Č1- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy
a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci;
Č2- řídí se zásadami správné výslovnosti;
Č3- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;
Č4- v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví;
Č5- pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka;
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PRA 4
PRA 5

Č8- používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie;
Č9- nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak;
Č10- orientuje se ve výstavbě textu;
Č11- vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska;
Č12- umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi;
Č13- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat,
polemizovat);
Č14- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně;
Č15- přednese krátký projev;
Č16- vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi;
Č18- posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu;
Č21- má přehled o základních slohových postupech uměleckého stylu;
Č22- zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, vybírá je a přistupuje
k nim kriticky;
Č23- používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů;
Č27- má přehled o denním tisku a tisku podle svých zájmů;
EČ1- na příkladech objasní výsledky lidské činnosti z různých oblastí umění;
EČ 2- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl;
EČ 3- uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře;
EČ 4- samostatně vyhledává informace v této oblasti;
EČ 5- vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi;
EČ 6- rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů;
EČ 7- postihne sémantický význam textu;
EČ 8- text interpretuje a debatuje o něm;

č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č11- komunikační situace, komunikační strategie
č2- jazyková kultura
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č15- druhy řečnických projevů
č13- projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich
základní znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační
útvary, osnova, životopis, zápis z porady, inzerát a odpověď na něj,
jednoduché úřední, popř. podle charakteru oboru odborné dokumenty)
č10- slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
č19- druhy a žánry textu
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č6- tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
č18- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace v textu,
jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
č14- vyprávění, popis osoby, věci, výklad nebo návod k činnosti
č18- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace v textu,
jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
č19- druhy a žánry textu
č17- informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná
periodika, internet
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č17- informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, internet
eč1- umění jako specifická výpověď o skutečnosti
eč2- aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého,
v tradiční i mediální podobě
eč3- hlavní literární směry a jejich představitelé v kontextu doby
eč5- literární druhy a žánry ve vybraných dílech národní a světové literatury
eč6- četba a interpretace literárního textu
eč8- tvořivé činnosti
eč10 - kultura národností na našem území
eč11- společenská kultura – principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
eč12- kultura bydlení, odívání

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Č3- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;
Č5- pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka;
Č6- orientuje se v soustavě jazyků;
Č7- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby;
Č8- používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie;
Č10- orientuje se ve výstavbě textu;
Č11- vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska;

Učivo
č5- hlavní principy českého pravopisu
č8- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce
č5- hlavní principy českého pravopisu
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č3- postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky
eč15- ochrana a využívání kulturních hodnot
č5- hlavní principy českého pravopisu
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č9- větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska,
stavba a tvorba komunikátu
č8- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
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Přesahy a vazby, průřezová témata

ODS 2
PRA 4
PRA 5

Č12- umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi;
Č14- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně;
Č15- přednese krátký projev;
Č17- rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový útvar;
Č18- posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu;
Č19- odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného a výkladového;
Č20- vytvoří základní útvary administrativního stylu;
Č22- zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, vybírá je a přistupuje
k nim kriticky;
Č24- samostatně zpracovává informace;
Č26- pořizuje z odborného textu výpisky;
EČ1- na příkladech objasní výsledky lidské činnosti z různých oblastí umění;
EČ 2- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl;
EČ 3- uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře;
EČ 4- samostatně vyhledává informace v této oblasti;
EČ 5- vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi;
EČ 6- rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů;
EČ 7- postihne sémantický význam textu;
EČ 8- text interpretuje a debatuje o něm;

č11- komunikační situace, komunikační strategie
č11- komunikační situace, komunikační strategie
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č12- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
č13- projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich
základní znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační
útvary, osnova, životopis, zápis z porady, inzerát a odpověď na něj,
jednoduché úřední, popř. podle charakteru oboru odborné dokumenty)
č14- vyprávění, popis osoby, věci, výklad nebo návod k činnosti
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č6- tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
č18- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace v textu,
jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
č7- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
č20- získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného a
administrativního), jejich třídění a hodnocení
č17- informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná
periodika, internet
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č22- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost
č16- grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů
eč1- umění jako specifická výpověď o skutečnosti
eč2- aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého, v tradiční i mediální podobě
eč3- hlavní literární směry a jejich představitelé v kontextu doby
eč4- základy teorie literatury
eč5- literární druhy a žánry ve vybraných dílech národní a světové literatury
eč6- četba a interpretace literárního textu
eč7- metody interpretace textu
eč8- tvořivé činnosti
eč10- kultura národností na našem území
eč11- společenská kultura – principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
eč12- kultura bydlení, odívání
eč15- ochrana a využívání kulturních hodnot
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ANGLICKÝ JAZYK
Charakteristika vzdělávacího předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Anglický jazyk ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace dle RVP učňovských
oborů.
V rámci tohoto předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence a v průběhu celého studia jsou do něho integrovány tematické okruhy průřezových témat.
Cílem výuky angličtiny na waldorfské škole v učňovských oborech je dosažení odpovídající komunikativní kompetence, která vytváří předpoklady pro mezi kulturní
komunikaci a umožňuje zprostředkování intelektuálního, kulturního a pracovního života přesahující oblast žákova mateřského jazyka. Tím významně přispívá k formování
osobnosti žáka v oblasti intelektuální, estetické a etické, prohlubuje jeho všestranné vzdělání, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podmiňuje kvalitu soustavného růstu a
celoživotního vzdělávání. Při vyučování předmětu Anglický jazyk klademe důraz na různorodost a kreativitu, využíváme moderních metod, které vyžadují aktivitu každého
žáka: samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, dílčí projekty na aktuální témata, práce s komunikáty všech funkčních stylů.
Žák je hodnocen na základě zvládnutého ústního a písemného projevu.
Forma realizace:
Předmět je realizován zejména formou vyučovacích hodin v kmenových třídách ve vedlejších hodinách.
Vyučovací předmět Anglický jazyk je povinný ve všech třech ročnících (1.-3.) a je realizován dle učebního plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Anglický jazyk rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel:
 používá širokou škálu různorodých metod výuky, kombinuje ji a přizpůsobuje žákům
 podporuje vlastní aktivitu žáka, motivuje ho, poskytuje mu dostatečný prostor k sebevyjádření, posiluje samostatnost a nepřebírá žákovu zodpovědnost
 využívá didaktickou techniku (magnetofon, počítač, dataprojektor, video), zařazuje do výuky aktuální témata, posiluje mezipředmětové vazby
 zařazuje do výuky aktuální témata, posiluje mezipředmětové vazby
 pracuje s texty, informacemi a kriticky je vyhodnocuje
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 orientuje učivo na realitu každodenního života
 inscenuje modelové problémové situace, jejichž řešení vyžaduje správné použití anglického jazyka
 vede problémový dialog
Kompetence komunikativní
Učitel:
 organizuje práci ve dvojicích, skupinách, týmech a zařazuje projektové vyučování
 podněcuje diskusi a posiluje prezentační dovednosti žáků
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efektivně využívá moderní informační technologie
dbá na srozumitelnost a přiměřenost jazykových projevů svých žáků

Kompetence sociální a personální
Učitel:
 zařazuje práci ve dvojicích, skupinách, týmech
 vede žáky k posouzení svých schopností, k sebereflexi
 bere v úvahu zájmy, preference a potřeby žáků a přizpůsobuje jim výuku, pokud je přesvědčen o pozitivním účinku
Kompetence občanská a kulturní povědomí
Učitel:
 reflektuje aktuální dění a zařazuje ho do výuky
 vede žáky k respektu různorodosti hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 hledá a ukazuje odlišnosti a shody v multikulturním světě (se zaměřením zejména na anglicky mluvící země)
 vede žáky k uvědomění si své pozice ve světě
Kompetence k podnikavosti
Učitel:
 podporuje žáky v osobním růstu a případné oborové specializaci
 motivuje žáky k
 podněcuje zájem o anglický jazyk, pracuje s autentickými texty
 vychází z reálného života, klade důraz na praktické využití získaných dovedností
Matematické kompetence
Učitel:
 učí studenty poznávat jiné metrické soustavy
 rozumět jiným termínům z matematiky a jí příbuzných oborů
 učí dynamiku jazyka celkově a zasazuje jednotlivé gramatické jevy do exemplárních matematických postupů
Kompetence k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a k jejich následnému využití:
Učitel:
 motivuje studenty k práci s osobním počítačem
 používá v hodinách internetové připojení
 pracuje s věrohodnými informačními portály a učí žáka objektivně hodnotit jednotlivé zdroje informací
 nabízí práci s otevřenými informacemi a snaží se studenta vést k mediální gramotnosti
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Učitel:
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učí žáky chápat význam, účel a užitečnost studovaného předmětu a zmiňuje se i jeho finanční, popř. společenské ohodnocení
vede žáky ke zvažování možností využití současného studia jazyka při svém budoucím povolání.

Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
A1- rozumí přiměřeným souvislým projevům a krátkým rozhovorům rodilých
mluvčích pronášeným zřetelně spisovným jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů
A4- vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické podobě a
umí přeložit přiměřený text
A6- požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či sdělení
nebo zpomalení tempa řeči
A11- vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného jazyka a využívá
je pro porozumění textu i ve vlastním projevu
A12- uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka,
dodržuje základní pravopisné normy
POSLECH:
Žák by měl být schopen porozumět významu poslouchaného projevu. Tzn., že
nejde o zachycení doslovného překladu, ale o porozumění zprávě, která je
vyjádřena spisovnou a srozumitelnou angličtinou. Zpráva bude čtena rychlostí
odpovídající stupni pokročilosti žáka v anglickém jazyce.
ČTENÍ:
Zvládnutí čtení a porozumění snazšího
překladového slovníku a práce s ním.

textu

se

schopností

použití

ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV:
Žák je schopen jak ústním, tak psaným projevem vyjádřit svou myšlenku bez
použití složitých větných konstrukcí, kterým jeho schopnosti prozatím
neodpovídají. Osvojuje si základní zákonitosti anglické výslovnosti.
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOCEDNOSTI:
Používá jednoduchý jazyk, který nezahlcuje zbytečnými a komplikovanými
formulacemi. Je schopen dokončit svou myšlenku a projev.

Učivo
Řečové dovednosti:
a2- receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně
odborného
a5- jednoduchý překlad
a7- interakce ústní
a8- interakce písemná
Jazykové prostředky:
a10- slovní zásoba a její tvoření
a11- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
a12- grafická podoba jazyka a pravopis
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
a15- jazykové funkce: obraty k zahájení a ukončení komunikace; pozdrav,
prosba, žádost, poděkování, vyjádření souhlasu, nesouhlasu, odmítnutí,
zklamání, naděje, obavy, projevu radosti apod
Poznatky o zemích studovaného jazyka:
a16-vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země
(zemí) příslušné jazykové oblasti, její (jejich) kultury (včetně umění a
literatury), tradic a společenských zvyklostí
FONETIKA:Žák začíná s upevňováním slovního přízvuku a intonace
MLUVNICE:
probírané časy:present simple s použitím there is/ there are, present
continuous a čas budoucí future s použitím „will“ a „be going to“, posledním
časem je past simple; přivlastňovací tvary „whoseů a „who´s“, dále
počitatelná a nepočitatelná jména s použitím some, any, a lot of,...;
srovnávací zájmena; superlativy; předložky místa a směru, předložky vážící
se s časem a pomocná předložka k budoucímu času „for“
SLOVNÍ ZÁSOBA:
Týká se probíraných témat. Jde o sporty a koníčky s využitím frází s
tématem spojené. Dále téma počasí a s ním spojené roční období, hodinyčas, dny v týdnu, měsíce, trávení dovolené a následné psané projevy (dopis,
apod.). Student se seznamuje se státy a národnostmi a s jejich reáliemi,
které může využít u maturitních zkoušek.
ÚSTNÍ PROJEV:
Žák by měl být schopen jednoduchou formou hovořit souvisle o jednotlivých
výše uvedených tématech a konkrétněji je rozebrat za využití nabrané slovní
zásoby. Hovoří o rodině a rodinných vztazích, o běžných denních
povinnostech a úkonech (oblečení, denní program, rodina, apod.)
KOMUNIKAČNÍ SITUACE:
Žák by měl umět opakovat po učiteli čtený text, měl by sám zvládat
jednoduché přípravy, může se pokusit o jistý druh argumentace.

Přesahy a vazby, průřezová témata

Učivo
Řečové dovednosti:
a1- receptivní řečová dovednost sluchová =

Přesahy a vazby, průřezová témata

č2, č8, č10, č12, č18, č25

ODS 1
ODS 2
ODS 3

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
A2- odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
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č2, č8, č10, č11, č12, č14, č15, č19

A3- čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty včetně jednoduchých
textů odborných, orientuje se v textu, v textu nalezne důležité informace, hlavní
i vedlejší myšlenky
A4- vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické podobě a
umí přeložit přiměřený text
A6- požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či sdělení
nebo zpomalení tempa řeči
A7- vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi nebo zážitky ze
svého prostředí
A13- používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací
POSLECH:
Porozumění textu, který výhradně odpovídá probírané látce-tematicky i s
ohledem na gramatiku.
ČTENÍ:
Čtení a snaha o porozumění i složitějšího textu s faktografickým obsahem.
Schopnost samostatně využívat dostupné lexikografické pomůcky (slovníky,
příručky, apod.)
ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV:
Dokáže vhodně volit a používat prvky probrané gramatiky. Dokáže opisem
vyjádřit myšlenky, na které jeho slovní zásoba prozatím nesahá. Dále si však
prohlubuje znalosti výslovnosti.
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:
Student je již schopen vést konstruktivní rozhovor, který se snaží vést plynulou
formou. V dialogu dokáže být pohotový.

poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů
a3- produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i
tematicky
a7- interakce ústní
a8- interakce písemná
Jazykové prostředky:
a10- slovní zásoba a její tvoření
a11- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
a12- grafická podoba jazyka a pravopis
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
a14- komunikační situace: získávání a poskytování informací v oblasti
osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní – nakupování jízdenek a vstupenek,
zboží, občerstvení, uvedení do společnosti, objednávka v restauraci,
sjednání schůzky, jednání s budoucím zaměstnavatelem, informování se na
služby, objednávka služby, dotazy v informačním středisku a na ulici v
neznámém městě, oficiální nebo obchodní dopis, vzkaz, blahopřání apod.
Poznatky o zemích studovaného jazyka:
a16- vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání
země (zemí) příslušné jazykové oblasti, její (jejich) kultury (včetně umění a
literatury), tradic a společenských zvyklostí
FONETIKA:
Student chápe charakteristiku fonetického přepisu a stále pokračuje v
upevňování dosud nastudovaných přízvukových a intonačních návyků.
MLUVNICE:
Zpočátku opakujeme časy probrané v prvním ročníku. Po zopakování by se
žák měl seznámit s časem present perfect a s časem past continuous. S
časy se souběžně učí potřebné předložky a další nezbytné prvky (ever,
never, just,...). Další částí probírané gramatiky jsou modální slovesa.
SLOVNÍ ZÁSOBA A TÉMATA:
Student se seznamuje se složitějšími tématy, která jsou běžnou součástí
společenského a kulturního života. Jde o vesmír a vědu, počítače, ale také o
environment celkově, kde nabývá důležitou slovní zásobu, kterou bude dále
využívat, a která bude nezbytná pro práci v moderní společnosti. Dále jsou
zvolena odlehčenější témata: charaktery a osobnosti, hrdinové,apod. V
tomto ročníku se již student připravuje na své budoucí povolání, které je
konkretizováno zvoleným oborem. Vytváří si slovní zásobu, která je
aplikovatelná ve chvílích, kdy žádá o práci, při tvorbě životopisu, apod.
KOMUNIKAČNÍ SITUACE:
Pro studenta na této úrovni angličtiny by již neměl být problém vcelku zdatně
komunikovat se svým protějškem a vhodně reagovat na jeho podněty.

ODS 2
ODS 5
ŽIV 2
PRA 2
PRA 5

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
A4- vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické podobě a
umí přeložit přiměřený text
A5-reaguje komunikativně správně v běžných životních situacích a
v jednoduchých pracovních situacích v rozsahu aktivně osvojených jazykových
prostředků, dokáže si vyžádat a podat jednoduchou informaci, sdělit své
stanovisko
A6- požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či sdělení
nebo zpomalení tempa řeči
A7- vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi nebo zážitky ze

Učivo
Řečové dovednosti a jazykové prostředky:
a10- slovní zásoba a její tvoření
a11- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
a12- grafická podoba jazyka a pravopis
Jazykové prostředky:
a10- slovní zásoba a její tvoření
a11- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
a12- grafická podoba jazyka a pravopis
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce:
a13- tematické okruhy: osobní údaje a životopis, dům a domov, volný čas a
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Přesahy a vazby, průřezová témata
č1, č2, č7, č10, č11, č19, č20, č22,
č24, č25

ŽIV 2
ŽIV 3
PRA 2

svého prostředí
A8-- zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z vyslechnutého nebo
přečteného textu, samostatně, popř. s pomocí slovníku a jiných jazykových
příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení, jednoduchého
popisu, vyprávění, osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřán
A10- vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru
A13- používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací
A14- vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům, pohotově a
vhodně řeší každodenní snadno předvídatelné řečové situace i jednoduché a
typické situace týkající se pracovní činnosti
POSLECH:
Student rozumí textu, který je prezentován spisovnou angličtinou. Mluvený
projev však není veden rodilým mluvčím a je tudíž ochuzen o jistá fonetická
specifika.
ČTENÍ:
Schopnost čtení a porozumění textu s konkrétním i abstraktním obsahem,
který není tematicky odvozen z právě probíraného učiva.
ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV:
Student již načerpal takovou slovní zásobu, že zvládá jak ústní, tak písemný
projev na dané téma. Měl by být schopen umět na zvolené téma diskutovat a
disponovat smysluplnými argumenty.
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:
Dochází k dalšímu zdokonalování a prohlubování schopnosti komunikace a k
osvojování si dalších řečových dovedností.

zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, péče o zdraví, každodenní život,
nakupování, vzdělání, Česká republika, země dané jazykové oblasti; práce
a zaměstnání aj.
Poznatky o zemích studovaného jazyka:
a17- informace ze sociokulturního prostředí příslušných jazykových oblastí
v kontextu znalostí o České republice
FONETIKA:
Studentův náhled na fonetickou stránku jazyka už by měl být dostatečný a
měl by mít zvládnuté frázování a chápat fonetické jednotlivosti angličtiny tak,
aby je mohl využít v praktické komunikaci.
MLUVNICE:
Opět se zpočátku soustředíme na opakování časů a dále je doplňujeme o
present perfect continuous a past perfect. V gramatice by dále měl student
nebýt informace o kondicionálech, pasivech, počitatelných a nepočitatelných
zájmenech, naposledy pak relative pronouns a relative clauses.
SLOVNÍ ZÁSOBA A TÉMATA:
Na této úrovni by měl žák jen prohlubovat znalosti mediálně komunikační.
Užívání webu, chápat a znát různé zdroje informací a s nimi spojenou slovní
zásobu. Můžeme se začít orientovat i na kulturu a světové dění a neustále
do výuky vsouváme geografii, environment a komunikaci vhodnou pro
zaměstnání v daném oboru, kterou, jak jsme již uvedli, využije žák při
závěrečné zkoušce a nejen u ní. Vše je shrnuto v tématech: komunikace,
media, banky, fotografie a výtvarné umění, globální problémy, ekologie,
tvorba dotazníku, životopisu, dialogy s imaginárním zaměstnavatelem.
KOMUNIKAČNÍ SITUACE:
V tuto chvíli je student připraven na ústní/mluvenou prezentaci.Měl by být
schopen argumentovat v podstatě na jakékoli nově otevřené téma a svoje
stanoviska si v eventuelní diskuzi umět obhájit.
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PRA 5

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Charakteristika předmětu
V rámci tohoto předmětu je realizována podstatná část vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání z RVP pro SOU a navazuje na ŠVP- ZV Waldorfské školy
Příbram. Svým vzdělávacím obsahem koresponduje s průřezovými tématy Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce. V rámci tohoto předmětu je ve
třetím ročníku realizován projekt Sociální praktikum (viz Charakteristika školy – Dlouhodobé projekty).
V souladu s posláním waldorfské pedagogiky a cílovým zaměřením vzdělávací oblasti předmět poskytuje prostor pro celostní rozvoj osobnosti žáků ve smyslu
prohlubování schopnosti vcítění ( empatie) a vědomí vlastní odpovědnosti, rozvoje sociálních dovedností ( komunikace, spolupráce, řešení konfliktů aj.), poznání
struktur, problémů a mechanismů fungování společnosti, porozumění procesu společenského vývoje i vývoje jedince a vědomí jejich vzájemné provázanosti v rámci
kontextu s universem a především pochopení sebe sama jako jedinečné svobodné (tj. tvůrčí a odpovědné) lidské bytosti. Prostřednictvím následující výchovně
vzdělávací strategie je možné působit na rozvoj osobnosti žáků v souladu s etickým (nikoli výhradně intelektuálním) přístupem ke světu. Přátelské a otevřené
prostředí naší školy je nezbytnou součástí této strategie.
Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný výkon (popřípadě za praktickou činnost).
Forma realizace
Vyučovací předmět sociální a etická výchova je zařazen jako povinný předmět v 1. – 3. ročníku pro obor vzdělání Umělecký truhlář a řezbář a obor krejčí.
Vyučování tohoto předmětu je zpravidla rozděleno na epochy a vedlejší hodiny. Epochy i vedlejší hodiny jsou věnovány jednotlivým tématům vzdělávacího obsahu
daného ročníku dle časové dotace uvedené v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách sociální a etické výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy:
Kompetence k učení
Učitel
 podněcuje žáky k samostatnému nalézání hlubších souvislostí
 vede žáky k samostatnosti při vypracovávání referátů a domácích úkolů a k používání různých zdrojů informací
 na hodinách pracuje s ukázkami odborného textu a zjišťuje, jak mu žáci rozumí
 zadává práci ve dvojicích nebo ve skupinách s následující diskuzí a prezentací výsledků
 pravidelně písemně hodnotí kvalitu poznámkových sešitů žáků (přednosti, rezervy)
 používá audiovizuální pomůcky
 pořádá exkurze, besedy, projektové dny, setkání s odborníky, semináře aj.
 komentuje aktuální významná výročí a události (státní a křesťanské svátky, mezinárodní dny apod.)
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy vysvětlili, jak pochopili zadaný úkol
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vede žáky kladením otevřených otázek ke kritickému myšlení a schopnosti obhájit svá stanoviska
navozuje problémové situace, které žáci společně řeší např. metodou „brainstorming“ (hledání optimálního řešení)
pomocí výzkumných metod v rámci individuálních úkolů (experimenty, pozorování, rozhovory, dotazníky aj.) vytváří pro žáky prostor k ověřování
teoretických poznatků
seznamuje žáky s efektivními metodami řešení problémů

Kompetence komunikativní
Učitel
 vede žáky k přesnému vyjadřování a používání vhodných pojmů
 vyžaduje, aby žáci k vypracovávání a prezentaci referátů a seminárních prací přistupovali originálně (s využitím netradičních zdrojů a pomůcek)
 zařazuje v hodinách úkoly a psychosociální cvičení podporující rozvoj konstruktivní komunikace
 zajímá se o názory, zkušenosti a náměty žáků
 podněcuje žáky k výběru a zpracování témat k diskuzi (následně pomáhá diskuzi řídit)
Kompetence sociální a personální
Učitel
zadává žákům skupinové úkoly, které vyžadují týmovou spolupráci
podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky
citlivým přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti
hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
pomáhá rozvíjet sociální dovednosti žáků pomocí vhodných psychosociálních cvičení
podporuje prohloubení empatie žáků vyprávěním nebo čtením příběhů k zamyšlení
Kompetence občanská
Učitel
vyžaduje dodržování pravidel slušného jednání
seznamuje žáky s platnou legislativou, demokratickými principy a obecnými morálními zásadami
pomáhá rozvíjet altruistické postoje žáků zařazováním prožitkových forem vyučování
ukazuje na příkladech, že jiný neznamená nepřátelský
podporuje rozvoj odpovědného a tvůrčího přístupu žáků k životu (příklady slavných osobností, psychosociální cvičení)
Kompetence pracovní
Učitel
 dbá, aby si žáci plnili své úkoly
 dodává žákům sebedůvěru
 vede žáky ke zvážení vlastních schopností a dovedností při výběru dalšího studia nebo zaměstnání
 poskytuje žákům konzultace při plnění náročnějších pracovních úkolů
 pomáhá žákům při získávání dovednosti efektivní organizace práce
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Člověk v lidském společenství
S1- popíše na základě pozorování lidí kolem sebe a informací z médií, jak
jsou lidé v současné české společnosti rozvrstveni z hlediska národnosti,
náboženství a sociálního postavení; vysvětlí, proč sám
sebe přiřazuje k určitému etniku (národu…);
EČ 9 – orientace v nabídce kulturních institucí
EČ 10 – typické znaky kultur hl. národů na našem území
S2- dovede aplikovat zásady slušného chování v běžných životních
situacích; uvede příklady sousedské pomoci a spolupráce, lásky, přátelství
a dalších hodnot;
S3- uvede, jaká práva a povinnosti pro něho vyplývají z jeho role v rodině,
ve škole, na pracovišti;
S10- popíše specifika některých náboženství, k nimž se hlásí obyvatelé ČR
a Evropy;
S11- vysvětlí, čím mohou být nebezpečné některé náboženské sekty nebo
a náboženská nesnášenlivost;
S17- uvede příklady extremismu, např. na základě mediálního
zpravodajství nebo pozorováním jednání lidí kolem sebe; vysvětlí, proč jsou
extremistické názory a jednání nebezpečné;
S22- objasní, jak se mají řešit konflikty mezi vrstevníky a žáky, co se
rozumí šikanou a vandalismem a jaké mají tyto jevy důsledky
S45- na příkladu (z médií nebo z jiných zdrojů) vysvětlí, jakých metod
používají teroristé a za jakým účelem
Vzdělávání pro zdraví
T7- dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení konfliktních
situací;
EČ 11 – vhodné společenské chování v dané situaci
T8- objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život jednotlivce,
rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit své zdraví;
T9- diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu životu;
T10- dovede posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl jedince a na
péči o své zdraví;
T11- popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů
obyvatel
Člověk jako občan
S5- na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho může vzniknout napětí nebo
konflikt mezi příslušníky většinové společnosti a příslušníkem některé z
menšin;
S6- vysvětlí na příkladech osudů lidí (např. civilistů, zajatců, Židů, Romů,
příslušníků odboje…), jak si nacisté počínali na okupovaných územích;
S7- uvede konkrétní příklady ochrany menšin v demokratické společnosti;
S8- je schopen rozeznat zcela zřejmé konkrétní příklady ovlivňování
veřejnosti (např. v médiích, v reklamě, jednotlivými politiky…);

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata
t1, t2, t3, t4, t5, eč 9 a16

Člověk v lidském společenství
s1- lidská společnost a společenské skupiny, současná česká společnost, její
vrstvy
eč 9 – kulturní instituce v ČR a v regionu
s2- odpovědnost, slušnost, optimismus a dobrý vztah k lidem jako základ
demokratického soužití v rodině i v širší komunitě
s3- sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti
s7- víra a ateismus, náboženství a církve, náboženská hnutí a sekty,
náboženský fundamentalismus, sociálně-patologické jevy

Péče o zdraví
t1- činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl, pohybové aktivity,
výživa a stravovací návyky, rizikové chování aj.
eč 16 – fce reklamy a propagačních prostředků a jejich vliv na životní prostředí
t2- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální dovednosti; rizikové faktory
poškozující zdraví
t3- odpovědnost za zdraví své i druhých; péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci; práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
t4- partnerské vztahy; lidská sexualita
t5- prevence úrazů a nemocí
Člověk jako občan
s5- rasy, národy a národnosti; většina a menšiny ve společnosti – klady
vzájemného obohacování a problémy multikulturního soužití; genocida v době
druhé světové války, jmenovitě Slovanů, Židů, Romů a politických odpůrců;
migrace v současném světě, migranti, azylanti
s6- postavení mužů a žen v rodině a ve společnosti
s9- svobodný přístup k informacím; média (tisk, televize, rozhlas, internet),
funkce médií, kritický přístup k médiím, média jako zdroj zábavy a poučení
s10- stát a jeho funkce, ústava a politický systém ČR, struktura veřejné správy,
obecní a krajská samospráva
s11- politika, politické strany, volby, právo volit
s12- politický radikalismus a extremismus, aktuální česká extremistická scéna
a její symbolika, mládež a extremismus
s13- občanská společnost, občanské ctnosti potřebné pro demokracii a
multikulturní soužití;
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ODS 2
ODS 3
ODS 4
ODS 6

S9- na základě pozorování života kolem sebe a informací z médií uvede
příklady porušování genderové rovnosti (rovnosti mužů a žen);
S13- uvede příklady jednání, které demokracii ohrožuje (sobectví, korupce,
kriminalita, násilí, neodpovědnost…)
S14- vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, událostí a lidí v médiích
(mediální obsahy) přijímat kriticky;
S15- uvede, k čemu je pro občana dnešní doby prospěšný demokratický
stát a jaké má ke svému státu a jeho ostatním lidem občan povinnosti;
S16- uvede nejvýznamnější české politické strany, vysvětlí, proč se
uskutečňují svobodné volby a proč se jich mají lidé zúčastnit; popíše, podle
čeho se může občan orientovat, když zvažuje nabídku politických stran;
S18- uvede konkrétní příklad pozitivní občanské angažovanosti;
S19- uvede základní zásady a principy, na nich je založena demokracie;
S20- dovede debatovat o zcela jednoznačném a mediálně známém
porušení principů nebo zásad demokracie;
S21- v konkrétních příkladech ze života rozliší pozitivní jednání (tj. jednání,
které je v souladu s občanskými ctnostmi), od špatného-nedemokratického
jednání;
S39- popíše státní symboly;

s14- základní hodnoty a principy demokracie

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Člověk a právo
S23- popíše, čím se zabývá policie, soudy, advokacie a notářství;
S24- uvede, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní
odpovědnost;
S25- dovede reklamovat koupené zboží nebo služby;
S26- dovede z textu fiktivní smlouvy běžné v praktickém životě (např. o
koupi zboží, cestovním zájezdu, pojištění) zjistit, jaké mu z ní vyplývají
povinnosti a práva;
S27- vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi a rodiči, mezi manželi; dovede
v této oblasti práva vyhledat informace a pomoc při řešení konkrétního
problému;
S28- dovede aplikovat postupy vhodného jednání, stane-li se svědkem
nebo obětí kriminálního jednání (šikana, lichva, násilí, vydírání…);
S12- uvede základní lidská práva, která jsou zakotvena v českých
zákonech – včetně práv dětí, popíše, kam se obrátit, když jsou lidská práva
ohrožena;
Česká republika, Evropa a svět
S38- dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, podle mapy popíše její
polohu a vyjmenuje sousední státy;
S40- vysvětlí, k jakým nadnárodním uskupením ČR patří a jaké jí z toho
plynou závazky;
S41- uvede příklady velmocí, zemí vyspělých, rozvojových a zemí velmi
chudých (včetně lokalizace na mapě);
S42- na příkladech z hospodářství, kulturní sféry nebo politiky popíše,
čemu se říká globalizace;
S43- uvede hlavní problémy dnešního světa (globální problémy), lokalizuje
na mapě ohniska napětí v soudobém světě;

Učivo
Člověk a právo
s15- právo a spravedlnost, právní stát, právní ochrana občanů, právní vztahy,
právní řád
s16- soustava soudů v ČR; právnická povolání (notáři, advokáti, soudcové)
s17- právo a mravní odpovědnost v běžném životě; vlastnictví; smlouvy;
odpovědnost za škodu
s18- manželé a partneři; děti v rodině, domácí násilí
s19- trestní právo: trestní odpovědnost, tresty a ochranná opatření, orgány
činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, vyšetřovatel, soud),
s20- kriminalita páchaná na mladistvých a na dětech; kriminalita páchaná
mladistvými
s8- lidská práva, jejich obhajování a možné zneužívání, veřejný ochránce práv,
práva dětí, holocaust
Česká republika, Evropa a svět
s33- současný svět: bohaté a chudé země, velmoci; ohniska napětí v
soudobém světě
s34- ČR a její sousedé
s35- České státní a národní symboly
s36- globalizace
s37- globální problémy
s38- ČR a evropská integrace
s39- nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu ve světě
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Přesahy a vazby, průřezová témata

ODS 7
ŽIV 2
ODS 4

S44- popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti a výhody z členství v EU
plynou našim občanům

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
Člověk a hospodářství
S4- dovede sestavit fiktivní odpovědný rozpočet životních nákladů;
S29- vysvětlí, co má vliv na cenu zboží;
S30- dovede vyhledat nabídky zaměstnání, kontaktovat případného
zaměstnavatele
a úřad práce, prezentovat své pracovní dovednosti a zkušenosti;
S31- popíše, co má obsahovat pracovní smlouva;
S32- dovede vyhledat poučení a pomoc v pracovněprávních záležitostech;
S33- dovede si zřídit peněžní účet, provést bezhotovostní platbu, sledovat
pohyb peněz
na svém účtu;
S34- dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda a pracovní zařazení odpovídají
pracovní smlouvě a jiným písemně dohodnutým podmínkám;
S35- vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a zdravotní pojištění;
S36- dovede zjistit, jaké služby poskytuje konkrétní peněžní ústav (banka,
pojišťovna) a na základě zjištěných informací posoudit, zda konkrétní služby
jsou pro něho únosné (např. půjčka), nebo nutné a výhodné;
S37- dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v tíživé sociální situaci;

Učivo
Člověk a hospodářství
s4- hospodaření jednotlivce a rodiny; řešení krizových finančních situací,
sociální zajištění občanů
s21- trh a jeho fungování (zboží, nabídka, poptávka, cena)
s22- hledání zaměstnání, služby úřadů práce
s23- nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace
s24- vznik, změna a ukončení pracovního poměru
s25- povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele
s26- druhy škod, předcházení škodám, odpovědnost za škodu
s27- peníze, hotovostní a bezhotovostní peněžní styk
s28- mzda časová a úkolová
s29- daně, daňové přiznání
s30- sociální a zdravotní pojištění
s31- služby peněžních ústavů
s32- pomoc státu, charitativních a jiných institucí sociálně potřebným
občanům
Realizace sociálního projektu.
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Přesahy a vazby, průřezová témata

e3, e11, e14, e16, e17
PRA 5
PRA 6
PRA 8
ODS 1
ODS 2
ODS 6

PŘÍRODOVĚDNÝ ZÁKLAD
Charakteristika předmětu
Předmět Přírodovědný základ naplňuje cíle vzdělávacích oborů Fyzikální vzdělávání, Chemické vzdělávání a Biologické a ekologické vzdělávání. Výuka přírodních
věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do
dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a
vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi.
Fyzikální vzdělávání vede žáky k umění hledat principy jevů a zacházet se vztahy fyzikálních veličin. Přibližuje žákům klíčové historické otázky a výzkumy dřívějších
dob. Dále se zabývá elektřinou, magnetismem a základem radioaktivity. Vzdělávání v principu vychází z experimentů, probíhá pomocí praktických otázek na běžné
a technické fyzikální jevy, a tak vede žáky k poznávání zákonitosti Země a vesmíru.
Chemické vzdělávání směřuje k hledání základních souvislostí, k předvídání a ovlivňování chemických dějů, k rozvíjení správného jednání v praktických situacích a
k nalézání zodpovědného občanského postoje. Je zaměřeno na pozorování, experiment, vytváření a ověřování hypotéz, ústní a písemné interpretování závěrů
z nich vyvozených. Důraz je kladen na získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první
pomoc při úrazech s nebezpečnými látkami.
Biologické a ekologické vzdělávání zahrnuje tři základní pohledy na člověka a přírodní prostředí. Jedním z nich je studium živé i neživé přírody a zákonitostí v ní
přítomných. Další pohled nabízí zkoumání interakce člověka a přírodního prostředí s důrazem na hledání příčin a následků lidského chování, zároveň však žáky
vedeme i k odhalení opačného působení přírody na lidské chování. Třetí pohled je pak upřen na člověka jako organismus, který v sobě skrývá obrovské síly ducha,
zároveň je však příslušníkem živočišné říše a podléhá jejím zákonitostem. Poznání biologie člověka není pravým cílem výuky, tím je spíše odpovědné zacházení
s vlastním tělem vycházející z jeho znalosti a uvědomování si rizik určitého typu chování (nedbalost, užívání škodlivých látek apod.).
Ve výuce přírodovědného základu jsou rozvíjena průřezová témata: Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti.
Žáci budou hodnoceni za svůj ústní a písemný projev a za své výkony při plnění praktických úkolů.
Forma realizace
Přírodovědný základ je předmětem povinným a je vyučován ve třech ročnících v rámci hlavního vyučování nebo v hodinách vedlejšího vyučování, předmět je
realizován od začátku 10. ročníku do konce 12. ročníku dle rozvržení v učebním plánu v rozsahu 96 hodin.
Výchovné a vzdělávací strategie
Užívané formy a metody práce jsou závislé na charakteru učiva, cílech vzdělávání a zahrnují rozhovor s prvky problémového vyučování, objasňování, frontální
výuku s praktickými cvičeními a pomůckami, samostatnou práci žáků s různými zdroji informací, skupinovou práci, řešení zadaných úkolů, demonstrační pokusy,
laboratorní pokusy žáků a zpracování jejich výsledků, exkurze. Mnohé cíle se naplňují v projektu, kterým je ve druhém ročníku Ekologický týden
Prostřednictvím předmětu přírodovědný základ rozvíjí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 používá širokou škálu různorodých metod výuky, kombinuje ji a přizpůsobuje žákům
 pomáhá žákovi pracovat s texty, informacemi a kriticky je vyhodnocovat
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vede žáka k hodnocení jeho vlastního pokroku při učení a přijímání hodnocení od jiných lidí

Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vytváří modelové situace, ve kterých žáci hodnotí správnost jednotlivých možných řešení
 vede žáky k volbě takových prostředků, které jsou pro řešení daného problému nejvhodnější, k využívání vlastních vědomostí a zkušeností
 orientuje učivo na realitu každodenního života
Komunikativní kompetence
Učitel
 zařazuje do výuky diskusi, v níž má každý žák možnost prezentovat své názory
 organizuje práci ve dvojicích či skupinách
 vede žáky k osvojení odborné terminologie a vyjadřování svých názorů slovem i písmem
Personální a sociální kompetence
Učitel
 zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují a společně řeší určité problémy
 vede žáky k poznání a posouzení svých schopností, k sebereflexi
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 reflektuje aktuální dění a zařazuje ho do výuky
 pěstuje u žáků úctu k životu především v souvislosti s jeho trvalým udržením na Zemi
 při modelových situací učí žáky aktivně hájit práva svá i práva jiných (lidí, zvířat, rostlin)
Matematické kompetence
Učitel
 vede žáky k používání a převádění běžných jednotek
 k vybírání takových úloh, které rozvíjí matematické schopnosti a odhad žáků
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Učitel
 zadává žákům referáty, při jejichž přípravě pracují s různými informačními zdroji a získané informace prezentuj
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Přesahy
témata

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:
F1- rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb hmotného bodu;
F2- určí síly, které působí na tělesa, a popíše, jaký druh pohybu tyto síly
vyvolají;
F3- určí mechanickou práci a energii při pohybu tělesa působením stálé síly;
F4- vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování mechanické energie;
F5- určí výslednici sil působících na těleso;
F6- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh;
F7- vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v technické praxi;
F8- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a způsoby její změny;
F9- popíše principy nejdůležitějších tepelných
motorů;
F10- popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a v technické
praxi;
F11- popíše elektrické pole z hlediska jeho
působení na bodový elektrický náboj;
F12- řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona;
F13- popíše princip a použití polovodičových součástek s přechodem PN;
F14- určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem;
F15- popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice;

1 Mechanika
f1- pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici
f2- Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace
f3- mechanická práce a energie
f4- posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil
f5- tlakové síly a tlak v tekutinách

F16- rozliší základní druhy mechanického vlnění a popíše jejich šíření;
F17- charakterizuje základní vlastnosti zvuku;
F18- chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany sluchu;
F19- charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v různých
prostředích;
F20- řeší úlohy na odraz a lom světla;
F21- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami;
F22- vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad;
F23- popíše význam různých druhů elektromagnetického záření;
F24- popíše strukturu elektronového obalu atomu z hlediska energie elektronu;
F25- popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje základní nukleony;
F26- vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše způsoby ochrany před jaderným
zářením;
F27- popíše princip získávání energie v jaderném reaktoru;
F28- charakterizuje Slunce jako hvězdu;
F29- popíše objekty ve sluneční soustavě;
F30- zná příklady základních typů hvězd.

4 Vlnění a optika
f14- mechanické kmitání a vlnění
f15- zvukové vlnění
f16- světlo a jeho šíření
f17- zrcadla a čočky, oko
f18- druhy elektromagnetického záření,
rentgenové záření

2 Termika
f6- teplota, teplotní roztažnost látek
f7- teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa
f8- tepelné motory
f9- struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství
3 Elektřina a magnetismus
f10- elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče
f11- elektrický proud v látkách, zákony elektrického proudu, polovodiče
f12magnetické
pole,
magnetické
pole
elektrického
proudu,
elektromagnetická indukce
f13- vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie střídavým proudem

5 Fyzika atomu
f19- model atomu, laser
f20- nukleony, radioaktivita, jaderné záření
f21- jaderná energie a její využití
6 Vesmír
f22- Slunce, planety a jejich pohyb, komety
f23- hvězdy a galaxie
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a

vazby,

tt14, tt20, o3, ot3

ŽIV1

o2, o4, ot2, ot4
ŽIV1

tt1, tt2, kp2

ŽIV1

průřezová

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:
CH1- dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek;
CH2- popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby;
CH3- zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků
a sloučenin;
CH4- popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění
v periodické soustavě prvků;
CH5- popíše základní metody oddělování složek ze směsí a jejich využití
v praxi;
CH6- vyjádří složení roztoku a připraví roztok požadovaného složení;
CH7- vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou chemickou
reakci chemickou rovnicí;
CH8- provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít v odborné praxi;
CH9- vysvětlí vlastnosti anorganických látek;
CH10- tvoří chemické vzorce a názvy vybraných anorganických sloučenin;
CH11- charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich
využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví
a životní prostředí;
CH12- charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a
tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy;
CH13- uvede významné zástupce jednoduchých organických sloučenin a
zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska
vlivu na zdraví a životní prostředí;

Obecná chemie
ch1- chemické látky a jejich vlastnosti
ch2- částicové složení látek, atom, molekula
ch3- chemická vazba
ch4- chemické prvky, sloučeniny
ch5- chemická symbolika
ch6- periodická soustava prvků
ch7- směsi a roztoky
ch8- chemické reakce, chemické rovnice
ch9- výpočty v chemii

CH14 - charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny;
CH15 - charakterizuje nejdůležitější přírodní látky;
CH16- popíše vybrané biochemické děje,
T6 - orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních směrech.

Anorganická chemie
ch10- anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli
ch11- názvosloví anorganických sloučenin
ch12- vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v odborné
praxi
Organická chemie
ch13- vlastnosti atomu uhlíku
ch14- základ názvosloví organických sloučenin
ch15- organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi
Biochemie
ch16- chemické složení živých organismů
ch17- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny,
biokatalyzátory
ch18- biochemické děje
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Přesahy a vazby,
témata
f19, f20, f21, t6

ODS1
ODS2
ŽIV2
ŽIV3

průřezová

3. ročník
Přesahy
a
průřezová témata

vazby,

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:
B11- vysvětlí základní ekologické pojmy;
B12- charakterizuje abiotické (sluneční záření, atmosféra, pedosféra,
hydrosféra) a biotické faktory prostředí (populace, společenstva, ekosystémy);
B13- charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve společenstvu;
B14- uvede příklad potravního řetězce;
B15- popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska látkového a
energetického;
B16- charakterizuje různé typy krajiny a její využívání člověkem;

2 Ekologie
b8- základní ekologické pojmy
b9- ekologické faktory prostředí
b10- potravní řetězce
b11- koloběh látek v přírodě a tok energie
b12- typy krajiny

f10, f20, f23, f28, ch1, ch11, ch12,
i9, i20, i24

3 Člověk a životní prostředí
b13- vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím
b14- dopady činností člověka na životní prostředí
b15- přírodní zdroje energie a surovin
b16- odpady
b17- globální problémy
b18- ochrana přírody a krajiny
b19- nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
b20- zásady udržitelného rozvoje
b21- odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí

zo15, s18, s43, ch11, ch12, ch13,
ch14, ch15, m23, i9, i20, i24

B17- popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody;
B18- hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního
prostředí;
B19- charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví;
B20- charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich
obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prostředí;
B21- popíše způsoby nakládání s odpady;
B22- charakterizuje globální problémy na Zemi;
B23- uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá
informace o aktuální situaci;
B24- uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu;
B25- uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na
ochranu přírody a prostředí;
B26- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, ekonomických,
technologických a sociálních přístupů k ochraně životního prostředí;
B27- zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a
životního prostředí;
B28- na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe navrhne
řešení vybraného environmentálního problému.
T2- popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí
B1- charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi;
B2- vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav;
B3- popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku života;
B4- vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou;
B5- charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a uvede rozdíly;
B6- uvede základní skupiny organismů a porovná je;
B7- objasní význam genetiky;
B8- popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav;
B9- vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy zdravého životního stylu;
B10- uvede příklady bakteriálních, virových a jiných onemocnění a možnosti
prevence;
T1- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku

1 Základy biologie
b1- vznik a vývoj života na Zemi
b2- vlastnosti živých soustav
b3- typy buněk
b4- rozmanitost organismů a jejich charakteristika
b5- dědičnost a proměnlivost
b6- biologie člověka
b7- zdraví a nemoc
t1- činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl, pohybové aktivity,
výživa a stravovací návyky, rizikové chování aj.
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ŽIV1

ŽIV2
ŽIV3

kp4, f22, I9, i20, i24

MATEMATIKA
Charakteristika předmětu
V rámci tohoto předmětu je realizován celý obsah vzdělávací oblasti Matematika z RVP pro učební obory a navazuje na ŠVP-ZV Waldorfské školy Příbram. Svým
vzdělávacím obsahem úzce souvisí především s obsahy předmětů Přírodovědný základ a Informatika, přesahuje však i do předmětu Výtvarné výchovy a Dějiny
umění.
Kritické myšlení je člověku vlastní a pro život naprosto nepostradatelné. Schopnost takto myslet se však musí systematicky rozvíjet. Právě předmět Matematika má
na tomto rozvoji značný podíl. Jejím hlavním záměrem je vést k uvědomování si, pochopení a pojmenování problémů, provedení eventuálního odhadu výsledku, ale
zejména pokusu o nalezení optimálního postupu řešení a jeho následnou realizaci. Žáka zde učíme schopnosti realisticky vyhodnotit, zda skutečně tímto postupem,
který si sám zvolil, dospěl k požadovanému cíli, a jeho případnému přehodnocení. Během tohoto procesu se tedy žák seznamuje s nezbytností volby správné
strategie. Ve výsledku ale pochopí, že na základě nových zkušeností podložených logickými argumenty mu někdy nezbývá než změnit svůj názor i případně uznat
svou chybu. Žáky dále učíme vztahu mezi předpoklady a tvrzeními, která záhy nejen přestávají mylně zaměňovat, ale hlavně správně rozhodují, zda tvrzení z
daných předpokladů skutečně vyplývají. Tento předmět rozvíjí také jak schopnosti geometrické a prostorové představivosti, tak dovednosti správně číst v grafech,
tabulkách a schématech, které žák nepochybně uplatní ve svém každodenním životě. Své žáky tedy seznamujeme s širokým uplatněním matematiky ve všech
oborech lidské činnosti a vedeme je, aby si uvědomili nutnou znalost alespoň jejích základů pro svůj budoucí život.
Přátelské a otevřené prostředí naší školy a aplikování principů waldorfské pedagogiky je právě vhodným stimulem, abychom v žácích nepotlačili přirozenou lidskou
matematickou hravost a uspokojení z objevování, které jsou samy o sobě od matematiky jako takové neoddělitelné.
Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný projev a praktickou činnost
Forma realizace
Vyučovací předmět matematika je zařazen jako povinný předmět v 1. - 3. ročníku učebního oboru. Týdenní časová dotace v 1. ročníku jsou 2 hodiny, ve 2. a 3.
ročníku 1 hodina. Vyučování tohoto předmětu je rozděleno v 1. ročníku na epochy a procvičovací hodiny, ve 2. a 3.ročníku probíhá výuka pouze v procvičovacích
hodinách. Epocha je věnována některému z témat vzdělávacího obsahu daného ročníku. V procvičovacích hodinách se aplikují získané znalosti, případně jsou
probírány menší tématické celky.
Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách matematiky jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy:
Kompetence k učení
Učitel
 upozorňuje žáky na zajímavé matematické problémy
 zadává přípravu na určité hodiny formou samostudia a následné diskuze
 vede žáky k samostatnosti při vypracovávání referátů a domácích úkolů a k používání různých zdrojů informací
 na hodinách pracuje s ukázkami odborného textu a zjišťuje, jak mu žáci rozumí
 zařazuje do vyučování práci s chybou, vede žáky k odhalování záměrných chyb při řešení některých úloh
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy vysvětlili, jak pochopili zadaný úkol a jak navrhují postupovat při jeho řešení
 vede žáky k používání názorných náčrtků, grafů a schémat jako pomůcky pro řešení úloh
 navozuje problémové situace, které žák analyzuje a navrhuje různé způsoby řešení
 vede žáka k posouzení různých způsobů řešení a nalezení nejefektivnějšího
Kompetence komunikativní
Učitel
 vede žáka k přesnému vyjadřování a používání vhodných pojmů
 vyžaduje řešení úloh s vysvětlením použitého postupu
Personální a sociální kompetence
Učitel
podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky
vede je ke kritickému myšlení a schopnosti pochybovat
vhodným přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 ukazuje, jak jednat na základě morálních principů a společenského chování
 podporuje žáky k jednání v duchu udržitelného rozvoje a uznávání hodnoty lidského života
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky k odpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti a k přehledu o možnostech vlastního uplatnění na trhu práce
Matematické kompetence
Učitel
 učí správně převádět a používat jednotky a měřítka
 učí žáky číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata)
 vede žáky k provádění reálného odhadu výsledku řešení dané úlohy
 zadává úkoly, kde musí žáci nacházet vztahy mezi jevy a předměty a musí je umět popsat a využít v daném řešení
 učí aplikaci matematických postupů při řešení běžných úkolů v praxi
 používá úkolů, kde musí žáci aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
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Vzdělávací obsah předmětu matematika
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
M1- provádí aritmetické operace s přirozenými a celými čísly;
M2- používá různé zápisy racionálního čísla;
M3- provádí aritmetické operace se zlomky a desetinnými čísly;
M4- zaokrouhlí desetinné číslo;
M5- znázorní reálné číslo na číselné ose;
M6- určí druhou mocninu a odmocninu čísla pomocí kalkulátoru;
M7- používá trojčlenku a řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu;
M8- provádí početní výkony s mocninami s celočíselným mocnitelem;
Žák:
M9- provádí operace s mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení) a lomenými
výrazy;
M10- rozloží mnohočlen na součin a užívá vztahy pro druhou mocninu
dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin;
Žák:
M15- užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, odchylka dvou přímek,
vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka a její délka,
úhel a jeho velikost;
M16- sestrojí trojúhelník, různé druhy rovnoběžníků a lichoběžník z daných
prvků a určí jejich obvod a obsah;
M17- rozliší shodné a podobné trojúhelníky a své tvrzení zdůvodní užitím vět o
shodnost a podobnosti trojúhelníků;
M18- určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou polohu přímky a kružnice;
M19- řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
a věty Pythagorovy;

Učivo
1 Operace s reálnými čísly
m1- přirozená a celá čísla
m2- racionální čísla
m3- reálná čísla
m4- procento a procentová část
m5- mocniny a odmocniny

Přesahy a vazby,průřezová témata

2 Výrazy a jejich úpravy
m6- mnohočleny
m7- lomené výrazy
5 Planimetrie
m13- základní pojmy
m14- trojúhelník
m15- mnohoúhelníky
m16- kružnice a kruh
m17- trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku

řv- zeměměřičské praktikum
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2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
M11- lineární rovnice o jedné neznámé;
M12- lineární nerovnice o jedné neznámé a jejich soustavy;
Žák:
M13- sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce roste nebo klesá;
M14- aplikuje v úlohách poznatky o funkcích, úpravách výrazů a rovnic;

Učivo
3 Řešení rovnic a nerovnic v množině R
m8- úpravy rovnic
m9- vyjádření neznámé ze vzorce
m10- slovní úlohy
4 Funkce
m11- základní pojmy: pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce,
graf
m12- druhy funkcí: přímá a nepřímá úměrnost, lineární funkce

Přesahy a vazby,průřezová témata
p- vyjádření neznámé veličiny ze
vzorce, výpočty
p- grafy

Učivo
6 Výpočet povrchů a objemů těles
m18- základní polohové a metrické vlastnosti v prostoru
m19- tělesa

Přesahy a vazby,průřezová témata
e – výpočty, diagramy, grafy

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
M20- určí vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin;
M21- rozlišuje základní tělesa (krychle, kvádr, hranol, válec, pravidelný jehlan,
rotační kužel) a určí jejich povrch a objem;
M22- aplikuje poznatky o tělesech v praktických úlohách;
Žák:
M23- vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data;
M24- porovnává soubory dat;
M25- interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, grafech a tabulkách;
M26- určí četnost znaku a aritmetický průměr.

7 Práce s daty
m20- finanční matematika
m21- aplikace exponenciální funkce
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Směřuje žáky k pochopení dramatického umění ve všech
jeho formách (divadlo, rozhlas, film, televize, počítačová tvorba) a k uvědomělému ovládání všech výrazových prostředků dramatického umění, zejména lidského
hlasu, lidského těla a lidského jednání k vyjadřování jevů, vztahů, prožitků, emocí, představ, myšlenek, názorů a postojů a k rozvíjení, zdokonalování a kultivování
vlastních hlasových a pohybových dovedností a k jejich adekvátnímu užívání v situacích dramatické tvorby a následně v běžných životních situacích. Dále se
zaměřuje na oblast inscenační tvorby ve všech jejích složkách a seznamuje žáky s tvůrčím procesem od volby tématu a námětu přes vytváření dramaturgické a
režijní koncepce včetně scénografického pojetí a scénické hudby až k výstavbě jednotlivých situací a tvorbě postav. V oblasti reflexe dramatického umění jsou žáci
seznamováni s klíčovými etapami ve vývoji divadla. Dramatická výchova může také přispět v oblasti hledání a prověřování způsobů řešení problémů a chápání
dramatického umění jako zobrazování konfliktů a jejich řešení v současnosti i minulosti, v různých sociálních skupinách, etnikách a národech k aktivnímu podílení se
na procesu společné inscenační tvorby, k uvědomování si a rozvíjení vlastních schopností a jejich uplatňování v týmové práci.
Forma realizace
Dramatická výchova je předmět povinný, vyučuje se ve třetím ročnícíku. Vyučování tohoto předmětu probíhá v blocích. V předmětu Dramatická výchova jsou
naplňovány očekávané výstupy vzdělávacích oblasti Estetické vzdělávání.
Časová dotace tohoto předmětu:
3. ročník – 2 hodiny 1x za 14 dnů
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Dramatická výchova rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Kompetence k učení
Učitel
 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
 využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a
zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
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Kompetence komunikativní
Učitel
 vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
 dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
Kompetence sociální a personální
Učitel
 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
 ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
 rozvíjet své obecně tvořivé síly prostřednictvím umění a chápat, že umění je hlavním zdrojem tvořivosti, která se pak uplatňuje v mnoha profesních
oblastech
 usilovat o tvořivou kultivaci svých estetických schopností skrze umělecké sebevyjádření a podílet se tak na kulturním životě
Kompetence občanské a kulturní povědomí
Učitel
 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
 dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uvědomovat si – v rámci plurality a
multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
Kompetence k podnikavosti
Učitel
 umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti
světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
 znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
 rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého
podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
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Vzdělávací obsah předmětu
3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák/žákyně
- rozpozná své schopnosti při práci
s mluveným slovem a pracuje na jejich
zdokonalení;
- cíleně využívá výrazových prostředků
dramatického umění;
- je schopen jednat v improvizovaných
situacích a reflektovat sebe sama i ostatní;
- podílí se na procesu společné inscenační
tvorby

Žák/žákyně
- se seznamuje se všemi složkami tvorby inscenace
(dramaturgie, režie, scénografie, scénický zvuk a hudba, světlo).
Herecká tvorba je pojímána jako součást inscenační tvorby, jako
způsob komunikace s diváky a jako prostředek k rozvíjení
osobních komunikačních dovedností.
Žák/žákyně
- se účastní divadelních představení
- popíše vhodné společenské chování v divadle

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Komunikačně dramatické činnosti
- dech, hlas, mluva
ODS 1
- verbální a neverbální prvky komunikace
- techniky dramatické práce
- proces tvorby divadelního představení
Osobnostní, individuální rozvoj
- v hrách a cvičeních se rozvíjí uvolnění a soustředěnost, odstraňují se zábrany a
sebeuvědomování, zcitlivuje se vnímání schopnost objevování sebe sama i okolního
světa
- prohlubují se pohybové dovednosti a schopnosti výrazu pohybem
- plynulost a expresivita mluveného projevu
- uvolnění obrazotvornosti a tvořivosti, rytmického cítění

Práce s dramatickým textem, dramatizace literární předlohy:
ODS 2
- vytváření autorského textu
- realizace dramatické situace, herní a jevištní situace
- analýza herních situací, postojů postav, rozeznávání typů konfliktů, dramatického ODS 5
konfliktu, způsobů řešení konfliktů, funkce konfliktu v dramatickém tvaru
- práce s textem - vyhledávání dějových linií a fabuli
- samostatné vytváření jevištní postavy
PRA 5
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TĚLĚSNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vzdělávacího předmětu
V tělesné výchově se usiluje o trvalý vztah k pohybovým činnostem a o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Vychází především z motivující
atmosféry, zájmu žáků a z jejich individuálních předpokladů (možností). Využívá k tomu specifických emočních prožitků, sociálních situací a bioenergetických zátěží
v individuálně utvářené nabídce pohybových činností (od zdravotně rekreačních až po výkonnostní). Z hlediska celoživotní perspektivy směřuje tělesná výchova k
hlubší orientaci žáků v otázkách vlivu pohybových aktivit na zdraví. Vede je k osvojení a pravidelnému využívání konkrétních pohybových činností (kondičních a
vyrovnávacích programů) v souladu s jejich pohybovými zájmy a zdravotními potřebami. Významná zůstává otázka bezpečnosti a úrazové prevence při pohybových
činnostech. Velká pozornost je i nadále věnována rozvoji pohybového nadání i korekcím pohybových znevýhodnění (oslabení).
Je třeba i nadále dbát na to, aby pohled na problematiku zdraví nebyl úzce oborový a podpora zdraví prolínala celým vzděláváním dle waldorfské pedagogiky
s důrazem na sociálnost i režimem školy.
Oblast vzdělávání pro zdraví 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 působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce,překonávání negativních
emocí a stavů, jednostranné činnosti, disharmonické mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. 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. Protože jsou žáci v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu
a ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku mimořádných událostí.
Forma realizace
Výuka tělesné výchovy je realizována od začátku 1. ročníku do konce 3. ročníku dle rozvržení v učebním plánu v rozsahu 1 hodiny týdně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu tělesná výchova rozvíjejí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky k pozitivnímu vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému způsobu života
 vede žáky k sledování a hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení, k přijímání hodnocení
 výsledků svého učení od jiných lidí;
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede žáky k uplatňování při řešení problémů různými metodami myšlení a nacvičených situací
 vede žáky k volbě prostředků a způsobů, metod a technik vhodných pro splnění jednotlivých aktivit, využívání zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
 vede žáky ke spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi (týmové sporty).
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Komunikativní kompetence
Učitel
 vyžaduje od žáků jasné a srozumitelné mluvené vyjadřování v přiměřenosti dané situace
 rozvíjí v žácích schopnosti dodržování odborné terminologie
Personální a sociální kompetence
Učitel
 vede žáky k přiměřenému jednání, odhadnutí důsledků svého chování a k adekvátním reakcím na hodnocení svého vystupování
 podporuje v žácích schopnosti týmové práce, přijímání odpovědnosti za svěřené úkoly a učí je předcházet osobním konfliktům v krizových situacích a
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Učitel
 ukazuje, jak jednat na základě morálních principů a ve smyslu fair-play
 podporuje žáky k jednání v duchu dodržování zákony, respektování práv a osobnosti druhých lidí (popř. jejich kulturních specifik), vystupování proti
nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 vede žáky k uznávání hodnot života, uvědomování si odpovědnosti za vlastní život a spoluodpovědnosti při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Vzdělávací obsah předmětu
1.-3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
T1- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku;
T2- popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí;
T3- zdůvodní význam zdravého životního stylu;
T4- dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví
v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí
důsledky;
T5- popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus;
T6- orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních směrech;
T7- dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení konfliktních situací;
T8- objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život jednotlivce,
rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit své zdraví;
T9- diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu životu;
T10- dovede posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl jedince a na péči o
své zdraví;
T11- popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů
obyvatel;
T12- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak na ně reagovat v situacích
osobního ohrožení a za mimořádných událostí;
T13- prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným;

Učivo
1 Péče o zdraví
Zdraví
t1- činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl, pohybové
aktivity, výživa a stravovací návyky, rizikové chování aj.
t2- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální dovednosti; rizikové faktory
poškozující zdraví
t3- odpovědnost za zdraví své i druhých; péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci; práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
t4- partnerské vztahy; lidská sexualita
t5- prevence úrazů a nemocí
t6- mediální obraz krásy lidského těla, komerční reklama
Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných
událostí
t7- mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace aj.)
t8- základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace)
První pomoc
t9- úrazy a náhlé zdravotní příhody
t10- poranění při hromadném zasažení obyvatel
t11- stavy bezprostředně ohrožující život
2 Tělesná výchova Teoretické poznatky
t12- význam pohybu pro zdraví; prostředky ke zvyšování síly, rychlosti,
vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti; technika a taktika; zásady sportovního
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Přesahy a vazby,průřezová témata
b, s

ODS 1

ODS 2

T14- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající příslušné činnosti a
okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je
udržovat a ošetřovat;
T15- komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené signály a
vhodně používá odbornou terminologii;
T16- dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží;
T17- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců;
T18- dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým činnostem;
T19- sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro tělesnou a
duševní relaxaci; navrhne kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí jej;
T20- uplatňuje zásady sportovního tréninku;
T21- je schopen kultivovat své tělesné a pohybové projevy;
T22- dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu;
T23- dovede o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat je a hodnotit;
T24- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost;
T25- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil, i
vzhledem k požadavkům budoucího povolání; uplatňuje osvojené způsoby
relaxace;
T26- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích;
T27- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách;
T8- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu);
T29- využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti;
T30- ovládá základní herní činnosti jednotlivce a participuje na týmovém herním
výkonu družstva;
T31- dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání;
T32- využívá různých forem turistiky;
T33- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti a
korigovat si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji;
T34- pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu;
T35- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy;
T36- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a dokáže
rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše svého zdraví;
T37- je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit.

tréninku
t13- odborné názvosloví
t14- výstroj, výzbroj; údržba
t15- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení – cvičební úbor a obutí;
záchrana a dopomoc; zásady chování a jednání v různém prostředí;
regenerace a kompenzace; relaxace
t16- pravidla her, závodů a soutěží
t17- rozhodování
t18- zdroje informací
Pohybové dovednosti Tělesná cvičení
t19- pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační, kompenzační,
relaxační aj. jako součást všech tematických celků
Gymnastika
t20- gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, akrobacie, šplh
t21- rytmická gymnastika: pohybové, kondiční a taneční činnosti s
hudebním a rytmickým doprovodem
Atletika t22- běhy (rychlý, vytrvalý); starty; skoky do výšky a do dálky;
hody a vrh koulí
Pohybové hry
t23- drobné a sportovní (alespoň dvě sportovní hry)
Úpoly t24- pády - základní sebeobrana
Plavání*
t25- adaptace na vodní prostředí
t26- dva plavecké způsoby
t27- určená vzdálenost plaveckým způsobem
t28- dopomoc unavenému plavci, záchrana tonoucího
Lyžování*
t29- základy sjezdového lyžování
t30- základy běžeckého lyžování
t31- chování při pobytu v horském prostředí
Bruslení* t32- základy bruslení (na ledě nebo inline)
Turistika a sporty v přírodě
t33- příprava turistické akce
t34- orientace v krajině
t35- orientační běh
Testování tělesné zdatnosti
t36- motorické testy
3 Zdravotní tělesná výchova - speciální korektivní cvičení podle druhu
oslabení
t37- pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení, pohybové hry,
plavání, turistika a pohyb v přírodě
t38- kontraindikované pohybové aktivity
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ODS 6

ODS 6

ODS 6
ODS 2

INFORMATIKA
Charakteristika předmětu
Výuka informatiky na učilišti zprostředkovává žákům především porozumění základním stavebním prvkům počítače a jejich periferií, napomáhá objasnit principy
jeho práce. Dále prohlubuje znalosti informačních a komunikačních technologií a jejich využití v praxi. Tento předmět úzce souvisí hlavně s předměty Matematika a
její aplikace a Fyzika, zaměření především na odbornou způsobilost. Vyučující zadává žákům referáty, aby vyhledávali informace k průřezovým předmětům
z různých informačních zdrojů - televize, rozhlas, www, odborné časopisy. Žáci získané programy zpracovávají v prezentačních programech a sami prezentují.
Cílem je zpřístupnit žákům základní pojmy a metody informatiky, napomáhat rozvoji abstraktního a logického myšlení a využívat je při algoritmizaci řešení daných
problémů a vede je k tomu, aby se výpočetní technika stala běžnou součástí jejich života.
Forma realizace
Předmět informatika se vyučuje v prvních třech ročnících s časovou dotací 1 hodiny týdně. Předmět je vyučován ve specializované učebně vybavené počítači
formou výkladu, praktických ukázek používaného softwaru i hardwaru, virtuálních simulací, samostatné i skupinové práce žáků.
Rozvíjení kompetencí
V předmětu informatika rozvíjíme u žáků tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 pomáhá žákovi efektivně využívat různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledat a rozvíjet účinné postupy ve svém učení,
reflektovat proces vlastního učení a myšlení
 zadává skupinovou i samostatnou práci s textem a daty s cílem analyzovat je,
 vede žáky také k tomu, aby byli schopni kriticky zhodnotit výsledek své činnosti
 zadává různé referáty, které rozšiřují probraná témata
 vede žáky k vyhledávání dat, sloužících k řešení rozmanitých problémů
 seznamuje žáky s možnostmi on-line vzdělávání
 vede žáky ke kritickému zhodnocení vyhledaných dat a uvědomění si, že ne všechna vyhledaná data jsou věrohodná
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 zadává žákům problémové úlohy z praktického života
 vede žáka k uvědomění si, že může existovat více řešení daného problému
 vede žáka k tomu, aby dokázal své řešení obhájit, případně uznat chybu a přijmout řešení jiné.
Kompetence komunikativní
Učitel
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formou skupinové práce vede žáky ke vzájemné komunikaci a argumentaci
vede žáky ke správné formulaci otázek při různých problémech
vede žáky, aby vhodným způsobem využívali prostředky informačních technologií při prezentaci různých seminárních prací a referátů
vede žáky k zásadám správného citování odborných textů při psaní seminárních prací a referátů

Kompetence sociální a personální
Učitel
 vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování
 zadává týmovou práci, při které žáci spolupracují, rozdělují si týmové role podle svých schopností a společně hledají
úlohy.
 vede žáky k tomu, aby kriticky hodnotili svou práci a úroveň svých znalostí

vhodný postup řešení zadávané

Kompetence občanské
Učitel
 vede žáky k respektování různorodosti hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí.
 vysvětluje důležitost respektování autorských práv a duševního vlastnictví
 vede žáky, aby objektivně rozhodovali mezi zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými
Kompetence k podnikavosti
Učitel
 seznamuje žáky s praktickými aplikacemi informačních technologiích v různých oborech lidské činnosti
 rozvíjí žákův odborný a profesní potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro jeho další rozvoj
 seznamuje žáka s důležitostí znalosti informačních technologií na trhu práce
 podněcuje žáka, aby cílevědomě a s ohledem na své potřeby a osobní předpoklady sám rozhodoval o svém dalším vzdělávání a budoucím profesním
zaměření
 vede žáka k vyhledávání informací souvisejících s pracovním trhem
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová témata

Žák:
I1- používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby, vyměňuje
spotřební materiál);
I2- je si vědom možností a výhod, ale i rizik (zabezpečení dat před zneužitím,
ochrana dat před zničením, porušování autorských práv) a omezení (zejména
technických a technologických) spojených s používáním výpočetní techniky;
I3- aplikuje výše uvedené – zejména využívá prostředky zabezpečení dat před
zneužitím a ochrany dat před zničením;
I4- nastavuje uživatelské prostředí operačního systému;
I5- orientuje se v běžném systému – chápe strukturu dat a možnosti jejich
uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování, přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi;
I6- v oborech s vyššími nároky na využívání aplikací výpočetní techniky
ovládá principy algoritmizace úloh a je sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce);
I7- využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným hardware;

Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, Ov
souhrnné cíle
i1- hardware, software, osobní počítač,
principy fungování, části, periferie
i2- základní aplikační programové vybavení
i3- operační systém
i4- data, soubor, složka, souborový manažer
i6- prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením
i7- ochrana autorských práv
i8- algoritmizace
i9- nápověda, manuál

ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3
PRA 2
PRA 4

INF 1

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
I8- má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy, uvědomuje si analogie ve funkcích a ve
způsobu ovládání různých aplikací;
I9- vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů;
I10- vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty;
I11- ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem a databází (editace,
vyhledávání, filtrování, třídění, matematické operace, základní funkce, volba
jednoduchého grafu, příprava pro tisk);
I12- zná hlavní typy grafických formátů, na základní úrovni grafiku tvoří a
upravuje;
I13- používá běžné základní a aplikační programové vybavení;
I14- pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní oblasti;
I15- chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích možností a
pracuje s jejími prostředky;

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením
i10- textový procesor
i11- tabulkový procesor
i12- databáze
i13- software pro práci s grafikou

M, F, DU
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ŽIV 3
PRA 2
PRA 4
INF 2
INF 3

i14- sdílení a výměna dat, jejich import a export
i15- další aplikační programové vybavení
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3. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
I16- samostatně komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání přílohy, či
naopak její přijetí a následné otevření;
I17- využívá další funkce poštovního klienta (organizování, plánování…);
I18- ovládá další běžné prostředky online
I19- volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody, způsoby) k jejich získávání;
I20- získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména pak z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání;
I21- orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje, vyhodnocuje,
provádí jejich výběr a dále je zpracovává;
I22- zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání
a využití;
I23- uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a použití
informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního problému;
I24- správně interpretuje získané informace a výsledky jejich zpracování
následně prezentuje vhodným způsobem s ohledem na jejich další uživatele;
I25- rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným informacím (schémata,
grafy apod.).
U13 používá specifické aplikační programové vybavení pro výtvarné
zobrazování případně návrhy výrobků

Učivo

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové ODS 1
možnosti Internetu
i16- počítačová síť, server, pracovní stanice
ODS 2
i17- připojení k síti
i18- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a prostředků

ODS 6

i18- e-mail, organizace času a plánování, chat, messenger, videokonference, ŽIV 3
telefonie, FTP...
PRA 2
Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet
PRA 4
i20- informace, práce s informacemi
i21- informační zdroje

INF 2

i22- Internet

INF 3

u13 práce se specifickým aplikačním
programovým vybavením
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WEBDESIGN
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GRAFICKÉ PROGRAMY
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu grafické programy se žáci naučí se upravovat fotografický materiál a pracovat s technikou používanou při snímání obrazu. Zpracovávají fotografie z
různých oborů, výtvarně stylizované fotografie a fotografické reportáže, pracují s digitalizací obrazu a upravují fotografický obraz prostřednictvím počítačových
programů. Aplikují zásady výtvarného a technického řešení tiskovin a způsoby integrace fotografického obrazu do tiskových a jiných médií. Soustřeďují se práci
zejména v programech Photoshop a InDesign. Osvojí si základní postupy práce s fotografickými vrstvami, používání ednotlivých nástrojů a postupy práce při úpravě
fotografií a vytváření grafických návrhů.
Forma realizace
Grafické programy je předmět povinný, vyučuje se ve dvou ročnících. Vyučování je v epochách, z nichž každá je věnována některému z témat daného ročníku
Časová dotace: 1.ročník 0,5 2.ročník 0,5
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu Grafické programy rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi:
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
učitel
 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
 využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí;
 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání,
zejména v oboru a povolání
 využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace;
 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve;
 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
Kompetence sociální a personální
Učitel
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reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku;
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým

Kompetence občanská a kulturní povědomí
Učitel
 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
 uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;
 chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;
 uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;
 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.
Kompetence pracovní a podnikatelským aktivitám
Učitel
 mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám;
 mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
 mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými
představami a předpoklady;
Matematické kompetence
Učitel
 správně používat a převádět běžné jednotky;
 používat pojmy kvantifikujícího charakteru; číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);
 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení;
 aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru;
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Učitel
 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 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;
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získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet;
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních
a komunikačních technologií;
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.

Odborné kompetence
Uplatňovat estetické principy polygrafické výroby
 znali přiměřeně historické poučení vztahující se k přenosu a šíření textových a obrazových informací;
 orientovali se ve výtvarných grafických technikách ve vztahu k polygrafii;
 respektovali výrazové možnosti barev a světla;
 uplatňovali kreativní přístup k řešení praktických úkolů při grafické úpravě tiskovin.
Zajišťovat technologickou přípravu textových a obrazových podkladů, vytvářet vhodný design výrobků
 měli přehled o zásadách tvorby a správném výběru technologických postupů;
 používali vhodné textové a obrazové podklady pro zpracování a reprodukci v předtiskové fázi polygrafické výroby;
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
 nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy
a
vazby,
průřezová témata

Učivo

Žák:
- pracuje se škálou výtvarných pomůcek a materiálů;
- bod a skvrna, čára, plocha, plocha a tvar, světlo a stín, barva – procvičování z
- ovládá výrazové možnosti výtvarných prvků v jejich různých hlediska jejich výrazových možností a kompozičních vztahů
kombinacích a vzájemných souvislostech;
- kompozice prvků na ploše
- ovládá principy výstavby kompozice prostřednictvím plošných
kompozičních cvičení;
- symetrie, asymetrie, rytmus a arytmie
- navrhne a zpracuje kompoziční studii s využitím pravidelného - kontrast a soulad
uspořádání prvků v ploše;
- analýza, abstrakce, redukce, typizace a syntéza
- vytvoří jednoduchý návrh;
Stupnice černobílých tonálních hodnot
- uplatňuje význam a důležitost tonální hodnoty ve vazbě na
- gradace a kontinuita
polygrafické zpracování;
- černobílá kompoziční struktura, vztahy k vícebarevné kompoziční struktuře
- vnímá a rozlišuje odstíny šedé;
- modulace výtvarné plochy (světlo, kontrast, prostor, pohyb)
- zpracuje reklamní leták na počítači;
- akcidenční tiskoviny, propagační tiskoviny;
- využití písma, kresby, barvy a fotografie
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2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy
a
vazby,
průřezová témata

Učivo

Žák:
- pracuje se škálou výtvarných pomůcek a materiálů;
- bod a skvrna, čára, plocha, plocha a tvar, světlo a stín, barva – procvičování z
- ovládá výrazové možnosti výtvarných prvků v jejich různých hlediska jejich výrazových možností a kompozičních vztahů
kombinacích a vzájemných souvislostech;
- kompozice prvků na ploše
- ovládá principy výstavby kompozice prostřednictvím plošných
kompozičních cvičení;
- vytvoří kompozici - zřetelné rozdělení teplých a studených
barev;
- uvědomuje si symboliku barev a jejich psychologické působení
na člověka;
- aplikuje působení barev v reklamě;
- provede grafickou úpravu tiskovin (písmo,barva, kompozice
apod.);- zpracuje reklamní leták v příslušném počítačovém
programu;
- navrhne a zpracuje reklamní tiskovinu (obal, inzerát, billboard
apod.);
- vysvětlí postup výroby novin a časopisů;

- psychologie vnímání barev, asociace vyvolané barvami
-shodné vjemové zacházení s barvou
-digitální měření barev, přístroje - senzitometrie, denzitometrie, kolorimetrie
- akcidenční tiskoviny, propagační tiskoviny,výtvarně náročné tiskoviny
- využití písma, kresby, barvy a fotografie

- vliv specifických vlastností tiskových technik na grafickou úpravu tiskovin
- návrhy tiskovin a zlom tiskového dokumentu s využitím příslušných počítačových
programů
Grafická úprava novin, časopisů a knih
- zvolí vhodnou grafickou úpravu v souvislosti s obsahovou
- úprava celku jednotlivých částí
složkou tiskoviny;
- redakční systémy v periodickém tisku
- použije vhodné písmo, barvu, kompozici, potiskovaný materiál; - vliv materiálu na grafickou úpravu
- navrhne přebal knihy, jednoduché leporelo apod.;
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EKONOMIKA
Charakteristika předmětu
V rámci tohoto předmětu je realizována vzdělávací oblast Ekonomické vzdělávání z RVP pro SOU a navazuje na ŠVP - ZV Waldorfské školy Příbram. Svým
vzdělávacím obsahem je propojen s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.
V souladu s posláním waldorfské pedagogiky a cílovým zaměřením vzdělávací oblasti předmět poskytuje žákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky za
účelem osvojení si ekonomického způsobu myšlení a hospodárného chování. Prostřednictvím následující výchovně vzdělávací strategie je možné zároveň působit
na rozvoj osobnosti žáků v souladu s etickým (nikoliv výhradně intelektuálním) přístupem ke světu. Přátelské a otevřené prostředí naší školy je nezbytnou součástí
této strategie.
Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný výkon (popř. za praktickou činnost).
Forma realizace
Vyučovací předmět ekonomika je zařazen jako povinný předmět v 1. – 2. ročníku pro obor vzdělání Umělecký truhlář a řezbář a obor krejčí. Týdenní časová dotace
předmětu je 1 hodina. Předmět je realizován zejména formou vyučovacích hodin v hlavních epochách dle časové dotace uvedené v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách ekonomické výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy:
Kompetence k učení
Učitel
 podněcuje žáky k samostatnému nalézání hlubších souvislostí
 vede žáky k samostatnosti při vypracovávání referátů a domácích úkolů a k používání různých zdrojů informací
 na hodinách pracuje s ukázkami odborného textu a zjišťuje, jak mu žáci rozumí
 zadává práci ve dvojicích nebo ve skupinách s následující diskuzí a prezentací výsledků
 pravidelně písemně hodnotí kvalitu poznámkových sešitů žáků (přednosti, rezervy)
 pořádá exkurze, besedy, projektové dny, setkání s odborníky, semináře aj.
 komentuje aktuální významná výročí a události (státní a křesťanské svátky, mezinárodní dny apod.)
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy vysvětlili, jak pochopili zadaný úkol
 vede žáky kladením otevřených otázek ke kritickému myšlení a schopnosti obhájit svá stanoviska
 pomocí výzkumných metod v rámci individuálních úkolů (experimenty, pozorování, rozhovory, dotazníky aj.) vytváří pro žáky prostor k ověřování
teoretických poznatků
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Kompetence komunikativní
Učitel
 vede žáky k přesnému vyjadřování a používání vhodných pojmů
 vyžaduje, aby žáci k vypracovávání a prezentaci referátů a seminárních prací přistupovali originálně ( s využitím netradičních zdrojů a pomůcek)
 zajímá se o názory, zkušenosti a náměty žáků
 podněcuje žáky k výběru a zpracování témat samostatných prací
Kompetence sociální a personální
Učitel
zadává žákům skupinové úkoly, které vyžadují týmovou spolupráci
podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky
citlivým přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti
hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence občanská
Učitel
vyžaduje dodržování pravidel slušného jednání
seznamuje žáky s platnou legislativou, demokratickými principy a obecnými morálními zásadami
ukazuje na příkladech, že jiný neznamená nepřátelský
podporuje rozvoj odpovědného a tvůrčího přístupu žáků k životu (příklady slavných osobností)
Kompetence pracovní
Učitel
 dbá, aby si žáci plnili své úkoly
 dodává žákům sebedůvěru
 vede žáky ke zvážení vlastních schopností a dovedností při výběru dalšího studia nebo zaměstnání
 poskytuje žákům konzultace při plnění náročnějších pracovních úkolů
 pomáhá žákům při získávání dovednosti efektivní organizace práce
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
E1- správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy;
E2- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku;
E3- stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena liší
podle zákazníků, místa a období;
E4- rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky;
E5- popíše hierarchii zaměstnanců v organizaci, jejich práva a povinnosti;
E6- na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná druhy odpovědnosti za škody ze
strany zaměstnance a zaměstnavatele;
E7- orientuje se v právních formách podnikání a dovede charakterizovat jejich
základní znaky;
E8- vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet;
E9- posoudí vhodné formy podnikání pro obor;
E10- na příkladu popíše základní povinnosti podnikatele vůči státu;
E11- rozlišuje jednotlivé druhy majetku;
E12- orientuje se v účetní evidenci majetku
E13- rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů;
E14- řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření;
E15- řeší jednoduché kalkulace ceny;

Učivo
1 Základy tržní ekonomiky
e1- potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
e2- výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus
e3- trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena
2 Zaměstnanci
e4- organizace práce na pracovišti
e5- druhy škod a možnosti předcházení škodám, odpovědnost
zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele
3 Podnikání, podnikatel
e6- podnikání, právní formy
e7- podnikatelský záměr
e8- obchodní společnosti, typy
4 Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
e9- struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběžný majetek
e10- náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku

Přesahy a vazby, průřezová témata
s21, s25, s26

Učivo

Přesahy a vazby,průřezová témata

5 Peníze, mzdy, daně, pojistné
e11- peníze, hotovostní a bezhotovostní platební
styk v národní i zahraniční měně
e12- inflace
e13- úroková míra
e14- mzda časová a úkolová
e15- státní rozpočet
e16- daňová soustava, pojišťovací soustava
e17- sociální a zdravotní pojištění
6 Daňová evidenční povinnost
e18- zásady a vedení daňové evidence
e19- daňová evidence
e20- ocenění majetku a závazků v daňové
evidenci
e21- minimální základ daně
e22- daňová přiznání fyzických osob

s27, s28, s29, s30

PRA 5
PRA 6
PRA 7

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
E16- orientuje se v platebním styku a smění peníze podle kurzovního lístku;
E17- vyplňuje doklady souvisejících s pohybem peněz;
E18- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel a na
příkladu ukáže jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům;
E19- vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou
sazbou a RPSN;
E20- řeší jednoduché výpočty mezd;
E21- vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství;
E22- orientuje se v daňové soustavě, charakterizuje význam daní pro stát;
E23- řeší jednoduché příklady výpočtu daně z přidané hodnoty a daně z příjmu;
E24- orientuje se v produktech pojišťovacího trhu vybere nejvýhodnější pojistný
produkt s ohledem na své potřeby;
E25- vypočte sociální a zdravotní pojištění;
E26- vyhotoví daňový doklad;
E27- umí vést daňovou evidenci pro plátce i neplátce daně z přidané hodnoty;
E28- vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k dani z přidané hodnoty.
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST POLYGRAFICKÝ ZÁKLAD
Charakteristika vzdělávací oblasti
Tato vzdělávací oblast sdružuje tři odborné truhlářské předměty, které ji naplňují: technologie, materiály a technické kreslení. Učivo obsahového okruhu poskytuje
žákům vědomosti a intelektové a praktické dovednosti potřebné pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských a řezbářských prací. Žáci jsou vedeni k
dodržování technologické kázně včetně dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Velký důraz je zde kladen na zvyšování úrovně myšlení,
rozvíjení smyslové citlivosti a zvyšování osobní vůle a morálky. Důležitým principem a cílem edukace každého žáka je: podpora kreativnosti a projevu, přesná a
vyspělá prezentace vlastních názorů nebo prácí, vnímání okolního světa a sebe sama s porozuměním, znát hodnotu řemeslné práce, probudit a rozvinout v žákovi
lásku k řemeslu a umění.
Základní tři předměty jsou obsahově natolik blízké, že naplňují stejné výchovné a vzdělávací strategie. V rámci této vzdělávací oblasti jsou také realizována tato
průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce. Částečně zasahuje také téma Informační a komunikační
technologie.
Naplňování očekávaných výstupů vzdělávací oblasti techniky a technologická příprava napomáhá nově vytvořený předmět technologická příprava (TP). Dále je
popsán v charakteristice vyučovacího předmětu technologie, jehož osnov k naplňování využívá.
Žák je hodnocen zejména na základě zvládnutého ústního, písemného a praktického projevu.
Charakteristika vzdělávacího předmětu Grafické techniky
Cílem tohoto předmětu je seznámit žáky s principy jednotlivých druhů tisku, a to zejména jejich uměleckých forem, ozřejmit jim principy lineární, barevné a tonální
kompozice a naučit je pracovat s estetickými a psychologickými kvalitami barev a jejich kombinací. Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný projev a praktickou
činnost.
Forma realizace vzdělávacího předmětu Grafické techniky
Ve všech třech ročnících žák pracuje s uměleckými tiskovými technikami (dřevořez, suchá jehla či lept, počítá se s návštěvami specializovaných litografických a
sítotiskových dílen) a zároveň se učí vytvářet kompozice s různým druhem obtížnosti
Charakteristika vzdělávacího předmětu Písmo a typografie
Cílem tohoto předmětu je seznámit žáky s historií vzniku a vývoje písma, s různými etapami jeho používání, se základy kaligrafie a konstrukce jednotlivých písmen,
se základními principy typografie a kompozičního využití písma v grafické práci. Výuka probíhá v epochách, kdy je učivo jak po teoretické, tak po praktické stránce
žákům předkládáno v ucelených, kompaktních celcích. Žáci jsou hodnoceni za ústní a písemný projev a praktickou činnost
Forma realizace vzdělávacího předmětu Písmo a typografie
V prvním ročníku se žák seznamuje s tvorbou psaného a konstruovaného písma, ve druhém ročníku vytváří z písma různé kompozice a pokusí se navrhnout vlastní
typ (font), ve třetím ročníku již používá písmo v grafických návrzích pro různé reklamní či obalové účely.
Charakteristika vzdělávacího předmětu DTP sazba
Obecným cílem vyučovacího předmětu DTP-sazba je naučit žáky ovládat grafické programy a programy pro sazbu a tvorbu publikací. K uskutečnění tohoto cíle
přispívá ovládání operačního systému, zpracovávání a úprava grafických podkladů a dodržování základů typografie.
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Předmět DTP-sazba zvyšuje počítačovou gramotnost žáků a rozvíjí jejich estetické cítění.
Forma realizace vzdělávacího předmětu DTP sazba
Obsah učiva je rozložen do všech tří ročníků v hodinové dotaci v 1. ročníku 1 hodina, ve 2. ročníku 1 hodina ve 3. ročníku 1 hodina
Učivo předmětu DTP-sazba navazuje na učivo v předmětech Informační technologie a Odborný výcvik.
V prvním ročníku jsou žáci vedeni ke zvládnutí základních funkcí grafických programů Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Výuka těchto dvou témat probíhá
souběžně z důvodu vzájemné návaznosti. Dále se seznámí s prostředím a základními funkcemi programu Adobe InDesign. Žáci jsou vedeni k samostatnému
zpracování grafických podkladů při tvorbě jednoduchých propagačních prostředků. Průběžně si žáci budou osvojovat základní ergonomické návyky při práci s
výpočetní technikou.
Ve druhém ročníku si žáci prohloubí znalosti jednotlivých programů, se kterými pracovali v prvním ročníku. Budou vedeni k používání složitějších nástrojů
uvedených programů. Dále se seznámí s prostředím a základními funkcemi programu Adobe Acrobat.
Ve třetím ročníku je kladen důraz na vzájemné propojení výstupů z jednotlivých programů.
Charakteristika vzdělávacího předmětu Polygrafické techniky
Učivo odborného předmětu technické kreslení poskytuje žákům vědomosti a dovednosti ke čtení technických výkresů a schémat a ke kreslení jednoduchých
výkresů dle platných norem potřebných pro práci v oboru. Žáky vede k přesnosti, čistotě, úpravě a rozvržení obrazců na ploše a také přispívá k estetické a výtvarné
výchově žáků. V žácích rozvíjí především prostorovou představivost, logické myšlení a schopnost vlastní vůle.
Forma realizace vzdělávacího předmětu Polygrafické techniky
V prvním ročníku se žák seznamuje s tvorbou psaného a konstruovaného písma, ve druhém ročníku vytváří z písma různé kompozice a pokusí se navrhnout vlastní
typ (font), ve třetím ročníku již používá písmo v grafických návrzích pro různé reklamní či obalové účely.

Forma realizace
Ve školním roce jsou jednotlivé vzdělávací předměty realizovány kombinací několika forem výuky. A to v rámci rozvržení do vedlejšího, dílenského a epochového
vyučování. Jsou realizovány od 1. - 3. ročníku dle časové dotace uvedené v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětů z oblasti Polygrafický základ rozvíjí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky k tomu, aby měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 vede žáky k tomu, aby uměli ovládat různé techniky učení a uměli si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
 učí uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), a efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
 dbá, aby žáci s porozuměním poslouchali mluvené projevy (např. výklad, přednášku, aj.) a pořizovali si poznámky;
 podněcuje žáky, aby využívali ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
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ukazuje, jak sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení a přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
dbá na to, aby žáci znali možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

Kompetence k řešení problémů
Učitel
 dohlíží, aby žáci porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému a získali informace potřebné k řešení problému a navrhnuli způsob řešení, popř.
varianty řešení, a zdůvodnili jej,
 dohlíží, aby žáci správně vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
 podněcuje v žácích uplatňování při řešení problémů různých metod myšlení a myšlenkových operací;
 učí, jak volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, jak využívat zkušeností a
vědomostí nabytých dříve;
 vede ke spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
Komunikativní kompetence
Učitel
 vede žáky k tomu, aby se uměli vyjadřovat přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
 dbá, aby žáci formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
 podněcuje, aby se žáci účastnili aktivně diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje;
 učí žáky, jak zpracovávat písemnosti a pracovní dokumenty;
 dohlíží, jak se žáci snaží dodržovat jazykové normy i odbornou terminologii;
 rozvíjí v žácích jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumění
základní odborné terminologie a základním pracovním pokynům v písemné i úst
Personální a sociální kompetence
Učitel
 učí posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
 vede žáky, aby si uměli stanovovat cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
 dohlíží, aby žáci reagovali adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí a přijímali radu i kritiku;
 vede žáky k tomu, aby si uměli ověřovat získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
 rozvíjí v žácích umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, připravovat na
řešení své sociální i ekonomické záležitosti,
 ukazuje, jak pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
 dbá na to, aby žáci odpovědně přijímali a plnili svěřené úkoly;

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky k tomu, že by měli mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání;
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vede žáky k uvědomování si významu celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
informuje o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; podněcuje, aby se žáci cílevědomě a zodpovědně rozhodovali o své budoucí profesní a
vzdělávací dráze;
žáky učí, jak mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a jak je umět
srovnávat se svými představami a předpoklady;
vede žáky k tomu, aby uměli získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, aby uměli využívat poradenských a
zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
dbá na to, aby žáci znali obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
učí, jak rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání; jak dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími
možnostmi.

Matematické kompetence
Učitel
 žáky učí, jak správně používat a převádět běžné jednotky;
 žáky učí číst různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata apod.);
 ukazuje, jak nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení;
 ukazuje, jak aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.
Uplatňovat estetické zásady výtvarně-užitkové tvorby a využívat výtvarných zkušeností
Učitel

dbá na to, aby se žáci orientovali v dějinách umění, zejména ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla;

učí rozeznávat jednotlivá slohová období podle znaků uměleckořemeslných prvků;

podněcuje v žácích zájem o výtvarné vyjadřovací techniky.
Uplatňovat estetické zásady výtvarně-užitkové tvorby
Učitel

dbá na to, aby se žáci orientovali v dějinách umění, zejména ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla;

učí rozeznávat jednotlivá slohová období podle znaků uměleckořemeslných prvků;

podněcuje v žácích zájem o výtvarné vyjadřovací techniky.
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
Učitel
 dbá na to, aby žáci chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích,
např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
 dohlíží na to, aby žáci dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 podněcuje k osvojování zásad a návyků bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeji apod.),

384





učí rozpoznávat možnosti nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajištění odstranění závad a možných rizik;
učí znát systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, aby uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
dbá na to, aby žáci byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami
poskytnout.

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
Učitel
 usiluje o to, aby žáci chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;

acovišti;

ndardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka,
občana).
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Učitel

polečenské ohodnocení;
 vede žáky k tomu, aby uměli 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;
 učí žáky, aby efektivně hospodařili s finančními prostředky;
 dbá na to, aby žáci nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
Vzdělávací obsah předmětu Grafické techniky
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
- pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů
- ovládá principy výstavby kompozice
prostřednictvím plošných kompozičních cvičení
- rozeznává grafické techniky na principu
tisku z hloubky, z výšky, z plochy a průtisku

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

- bod a skvrna, čára, plocha, plocha a tvar,
světlo a stín, barva – procvičování z hlediska jejich výrazových možností a
kompozičních vztahů
- kompozice prvků na ploše
- symetrie, asymetrie, rytmus a arytmie
- kontrast a soulad

2. ročník
Očekávané výstupy RVP



Žák:
uplatňuje význam a důležitost tonální
hodnoty ve vazbě na polygrafické zpracování

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

- gradace a kontinuita
- černobílá kompoziční struktura, vztahy k vícebarevné kompoziční struktuře
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vnímá a rozlišuje odstíny šedé
- vypracuje kompozici v pěti tonálních rozestupech;
- uplatňuje prakticky znalosti vztahů linií,kontrastu a prostoru

- modulace výtvarné plochy (světlo, kontrast, prostor, pohyb)

3. ročník
Očekávané výstupy RVP
- popíše fyzikální základ barvy, vlastnosti
barev a dokáže charakterizovat jejich výrazové možnosti;
- vytvoří kompozici - zřetelné rozdělení teplých a studených
barev;
- vysvětlí pojem subtraktivní a aditivní míšení barev;
- uvědomuje si symboliku barev a jejich psychologické
působení na člověka;

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

- fyzikální teorie barev
- druhy barev a jejich chemická podstata
- malířské techniky
- subtraktivní a aditivní míšení barev
- psychologie vnímání barev, asociace vyvolané barvami
- shodné vjemové zacházení s barvou

Vzdělávací obsah předmětu Písmo a typografie
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
- má přehled o historickém vývoji písma a osvojil si
základní názvosloví;
- pracuje psacími pomůckami, osvojil si základy
konstruování písma;

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

- historie písma
- klasifikace písma
- konstrukce typografických písem

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
- vytvoří kompozici písma podle předlohy;
- vytvoří návrh vlastního fontu písma;

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

- použití písma ve výtvarné kompozici
- typografická pravidla sazby

3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo
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- navrhne přebal knihy, obal na CD, reklamní plakát
- použití písma v tiskovinách

Vzdělávací obsah předmětu DTP sazba
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:

– používá panely nástrojů a upravuje
pracovní plochu podle potřeby
– provádí základní úpravy fotografií
–

různými nástroji vybírá části obrázku
a pracuje s nimi

– uspořádá grafické prvky do vrstev

1.
Adobe Photoshop
– pracovní plocha
– základní úpravy fotografií
– práce s výběry
–
práce s vrstvami
–
použití cest
XXXXXXXXXXX

– převádí výběr na cestu a cestu na výběr
– používá panely nástrojů a upravuje
pracovní plochu podle potřeby
rozlišuje různé nástroje pro výběr a volí
různé techniky výběru
– pomocí nástrojů vytváří různé tvary
– vybírá jednotlivé objekty, skupiny
objektů a části objektu a pracuje s nimi
kreslí perem a tužkou
– používá barevné režimy a ovládací prvky
barev
vytváří text a mění jeho atributy
– rozlišuje mezi vektorovou a bitmapovou
grafikou
– používá panely nástrojů a upravuje
pracovní plochu podle potřeby
– nastaví výchozí nastavení dokumentu

2.
Adobe Illustrator
– pracovní plocha
– výběr a zarovnání
tvorba a úprava tvarů
– transformace objektů
– kreslení perem a tužkou
– barva a malba
text
propojení kreseb Illustratoru s ostatními
aplikacemi Adobe

3.

Adobe InDesign
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a používá vzorovou stránku
vytváří a upravuje textové a grafické
rámečky
píše a importuje text a provádí jeho
úpravy
– přiřazuje barvy objektům a textu
– importuje obrázky Adobe Photoshopu
a Adobe Illustratoru
– zkontroluje dokument před tiskem

– pracovní plocha
– přehled základních funkcí programu
– nastavení dokumentu a práce se
stránkami
– práce s objekty
– natékání textu
– úprava textu
– práce s barvami
– importování a úpravy grafiky
– tisk a export

2. ročník
Očekávané výstupy RVP
Žák:
– provádí základní úpravy fotografií
– vytváří složitější výběr kombinací
různých nástrojů pro výběr
– aplikuje na vrstvu různé funkce
– provádí typické opravy digitální
fotografie (odstranění červených očí,
šumu a zdůraznění detailů ve světle
a stínech)
– vytvoří masku a s její pomocí provádí

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

1.
Adobe Photoshop
– základní úpravy fotografií
– práce s výběry
– práce s vrstvami
– korekce a vylepšování digitálních
fotografií
– práce s maskami
– kompozice
– příprava souborů pro web

změny ve vybrané oblasti
– optimalizuje obrázky pro web a volí
vhodnou kompresi

– pracuje s různými režimy kreslení
– pomocí nejrůznějších metod přesouvá,
škáluje a otáčí objekty
– vybírá a upravuje segmenty křivek
– vytváří text na cestách a tvarech
– pracuje s vrstvami a přesouvá objekty
mezi nimi
– používá a upravuje přechod

2.
Adobe Illustrator
– tvorba a úprava tvarů
– transformace objektů
– kreslení perem a tužkou
– barva a malba
– text
– vrstvy
– prolínání barev a tvarů
– efekty
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– používá různé efekty pro práci s textem
a objekty
– aplikuje grafické styly na objekty
a vrstvy

– úprava vzhledu a grafické styly
– symboly
– propojení kreseb Illustratoru s ostatními
aplikacemi Adobe

– vytváří symboly a upravuje je

– pracuje s vícestránkovým dokumentem
– nastaví obtékání textu kolem objektu
– používá a nastaví mřížku účaří,
upravuje mezery mezi řádky a písmeny
textu
– importuje obrázky Adobe Photoshopu
– a Adobe Illustratoru a upravuje jejich
vzhled
– pracuje s tabulkami a upravuje je
– používá nastavení průhlednosti na
importovanou grafiku a text, aplikuje
prolnutí na překrývající se objekty
– vytvoří soubor pdf za účelem korektur,

3.
Adobe InDesign
– nastavení dokumentu a práce
se stránkami
– práce s objekty
– natékání textu
– úprava textu
– práce s typografií
– práce s barvami
– importování a úpravy grafiky
– vytváření tabulek
– personalizace dat
– tisk a export
XXXX

provádí kontrolní nátisk dokumentu

– ovládá základní operace a úpravy pdf
souborů
– vytváří pdf soubory z výstupů grafických

4.
Adobe Acrobat
– vytvoření pdf souborů
– práce se stránkami

programů

3. ročník
Přesahy a vazby, průřezová
témata

Očekávané výstupy RVP

Učivo

Žák:
Žák
– používá složitější nástroje programu
pro práci s obrázky
– prohlubuje znalosti z používání
jednotlivých nástrojů
– umístí text do kompozice
– importuje a upraví inteligentní objekt
z Adobe Illustratoru
– aplikuje 3D efekty a pracuje s 3D

1.
Adobe Photoshop
– korekce a vylepšování digitálních
fotografií
– práce s maskami a kanály
– práce s textem
– techniky vektorového kreslení
– kompozice
– práce s 3D obrázky
– produkce a tisk shodných barev
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objekty
– připraví obrázek pro tisk

– používá složitější nástroje programu
k vytváření ilustrací
– prohlubuje znalosti z používání
jednotlivých nástrojů
– používá speciální efekty
– kreslí a upravuje objekty a text
v perspektivě
– připraví obrázek pro tisk

– příprava podkladů pro rozsáhlejší
projekty

2.
Adobe Illustrator
– vytváření složitějších ilustrací
– kresba s perspektivou
– efekty
– úprava vzhledu a grafické styly
– propojení kreseb Illustratoru s ostatními
aplikacemi Adobe
– příprava podkladů pro rozsáhlejší
projekty

– používá složitější nástroje programu
k vytváření dokumentů
– prohlubuje znalosti z používání
jednotlivých nástrojů
– vytváří a používá odstavcové, znakové,
objektové styly a styly buněk a tabulek
– vybírá patřičná tisková nastavení
pro písmo a grafiku
– spojí několik dokumentů InDesignu

3.
Adobe InDesign
– práce s typografií
– práce se styly
– importování a úpravy grafiky
– vytváření tabulek
– tisk a export
– práce s dlouhými dokumenty
– zpracování rozsáhlejších prací

do souboru knihy

– používá jednotlivé nástroje
pro poznámky v pdf souboru
popíše vlastnosti souboru, nastaví
a zkontroluje soubor před tiskem

– využívá spolupráce jednotlivých
programů při tvorbě podkladů
k jednotlivým grafickým projektům
XXXXXX

4.
Adobe Acrobat
– operace s textem
– práce s poznámkami

5.
Projekty
– grafické podklady k propagačním
materiálům
– zpracování rozsáhlých projektů
s využitím příslušných programů Adobe
XXXXXXXX
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Vzdělávací obsah předmětu Polygrafické techniky
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST TECHNOLOGICKÉ PROCESY
Charakteristika vzdělávací oblasti
Tato vzdělávací oblast sdružuje čtyři odborné předměty, které ji naplňují: Technologie, Produktová fotografie, Chemie polygrafických materiálů a Technologická
příprava.
Cílem této sklupiny předmětů je získat poznatky z oblasti reprodukce obrazu, textu a vytváření celkového vzhledu akcidenčních tiskovin, knih, novin, časopisů, obalů
a reklamních materiálů. Žáci se seznámí s materiály a surovinami, jejich vlastnostmi a způsoby použití pro konkrétní výrobní technologie a technologické operace.
Osvojí si principy a funkce používaných strojů, zařízení, programového vybavení a získají povědomí o provádění jejich běžného ošetření a údržby. Žáci jsou vedeni
k tomu, aby se řídili předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k uplatňování zásad protipožární prevence. Pozornost je též věnovaná problematice ochrany
životního prostředí.
Žáci jsou vedeni k dodržování technologické kázně včetně dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Velký důraz je zde kladen na zvyšování
úrovně myšlení, rozvíjení smyslové citlivosti a zvyšování osobní vůle a morálky. Důležitým principem a cílem edukace každého žáka je: podpora kreativnosti a
projevu, přesná a vyspělá prezentace vlastních názorů nebo prácí, vnímání okolního světa a sebe sama s porozuměním, znát hodnotu řemeslné práce, probudit a
rozvinout v žákovi lásku k řemeslu a umění.
Základní čtyři předměty jsou obsahově natolik blízké, že naplňují stejné výchovné a vzdělávací strategie. V rámci této vzdělávací oblasti jsou také realizována tato
průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce. Částečně zasahuje také téma Informační a komunikační
technologie.
Naplňování očekávaných výstupů vzdělávací oblasti techniky a technologická příprava napomáhá nově vytvořený předmět technologická příprava (TP). Dále je
popsán v charakteristice vyučovacího předmětu technologie, jehož osnov k naplňování využívá.
Žák je hodnocen zejména na základě zvládnutého ústního, písemného a praktického projevu.
Charakteristika vzdělávacího předmětu Technologie
Učivo vychází z jednotlivých oblastí stanovených v RVP a je vybráno tak, aby naplňovalo profil absolventa. Učivo předmětu Technologie navazuje na učivo v
předmětu Polygrafická techniky, Chemie polygrafických materiálů, Informační technologie a Odborný výcvik.
Forma realizace vzdělávacího předmětu Technologie
Výuka je rozdělena do všech třech ročníků v hodinové dotaci 2 hodiny týdně za studium.
V prvním ročníku jsou žáci seznámeni s historickým vývojem a metodami zhotovení textu a obrazu, s organizací polygrafické výroby, s designem dokumentů,
s technologickou přípravou zakázky a se způsoby zhotovení a pravidly jednotlivých druhů sazeb.
Druhý ročník je stěžejní pro technickou přípravu a zpracování akcidenčních tiskovin. Dálese žáci budou zabývat standardizací technologických procesů a typografií
tiskovin.
Ve třetím ročníku budou žáci vedeni ke zvládnutí problematiky pre-pressu, seznámení se se vstupními a výstupními periferiemi.
Charakteristika vzdělávacího předmětu Produktová fotografie
V předmětu produktová fotografie se žáci věnují fotografii z hlediska vnímání, vyhodnocování a jejímu uplatnění v každodenní informační, komunikační a reklamní
praxi. Přistupují k ní i jako k tvůrčímu fenoménu. Žáci se také učí orientovat v současném i historickém vývoji této formy vizuální komunikace. Současně jsou
aktivním činiteli v tomto procesu s tím, že se věnují specificky fotografické dokumentaci objektů z různých materiálů.Praktickým cílem předmětu je zvládnutí základů
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analogové, ale především digitální formy fotografické techniky, techniky osvětlování a stilizování záběrů. Vše je směrováno tak, aby upravené fotografie
nejrůznějších produktů byly ideálně připraveny pro potřeby tisku. Vzhledem k tomu, že fotografie úzce souvisí s některými dalšími předměty jako je výtvarná
výchova, dějiny umění, chemie, fyzika nebo informatika, předmět je vyučován v návaznosti na tyto obory. Výuka je ralizována v epochách tak, aby bylo možné
teoretické poznatky průběžně doplňovat praktickými cvičeními a intenzivní prací na jednotlivých zadaných projektech. Žáci jsou hodnoceni na základě znalosti teorie
a za výsledky jednotlivých projektových prací.
Forma realizace vzdělávacího předmětu Produktová fotografie
Fotografie je předmět povinný, vyučuje se ve dvou ročnících. Vyučování je v epochách, z nichž každá je věnována některému z témat daného ročníku
Časová dotace: 1.ročník 0,5 2.ročník 1
Charakteristika vzdělávacího předmětu Chemie polygrafických materiálů
Učivo odborného předmětu technické kreslení poskytuje žákům vědomosti a dovednosti ke čtení technických výkresů a schémat a ke kreslení jednoduchých
výkresů dle platných norem potřebných pro práci v oboru. Žáky vede k přesnosti, čistotě, úpravě a rozvržení obrazců na ploše a také přispívá k estetické a výtvarné
výchově žáků. V žácích rozvíjí především prostorovou představivost, logické myšlení a schopnost vlastní vůle.
Charakteristika vzdělávacího předmětu Technologická příprava
Učivo odborného předmětu technické kreslení poskytuje žákům vědomosti a dovednosti ke čtení technických výkresů a schémat a ke kreslení jednoduchých
výkresů dle platných norem potřebných pro práci v oboru. Žáky vede k přesnosti, čistotě, úpravě a rozvržení obrazců na ploše a také přispívá k estetické a výtvarné
výchově žáků. V žácích rozvíjí především prostorovou představivost, logické myšlení a schopnost vlastní vůle.
Forma realizace
Ve školním roce jsou jednotlivé vzdělávací předměty realizovány kombinací několika forem výuky. A to v rámci rozvržení do vedlejšího, dílenského a epochového
vyučování. Jsou realizovány od 1. - 3. ročníku dle časové dotace uvedené v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětů z oblasti Polygrafický základ rozvíjí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky k tomu, aby měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 vede žáky k tomu, aby uměli ovládat různé techniky učení a uměli si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
 učí uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), a efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
 dbá, aby žáci s porozuměním poslouchali mluvené projevy (např. výklad, přednášku, aj.) a pořizovali si poznámky;
 podněcuje žáky, aby využívali ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
 ukazuje, jak sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení a přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
 dbá na to, aby žáci znali možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
 dohlíží, aby žáci porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému a získali informace potřebné k řešení problému a navrhnuli způsob řešení, popř.
varianty řešení, a zdůvodnili jej,
 dohlíží, aby žáci správně vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
 podněcuje v žácích uplatňování při řešení problémů různých metod myšlení a myšlenkových operací;
 učí, jak volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, jak využívat zkušeností a
vědomostí nabytých dříve;
 vede ke spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
Komunikativní kompetence
Učitel
 vede žáky k tomu, aby se uměli vyjadřovat přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
 dbá, aby žáci formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
 podněcuje, aby se žáci účastnili aktivně diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje;
 učí žáky, jak zpracovávat písemnosti a pracovní dokumenty;
 dohlíží, jak se žáci snaží dodržovat jazykové normy i odbornou terminologii;
 rozvíjí v žácích jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumění
základní odborné terminologie a základním pracovním pokynům v písemné i úst
Personální a sociální kompetence
Učitel
 učí posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
 vede žáky, aby si uměli stanovovat cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
 dohlíží, aby žáci reagovali adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí a přijímali radu i kritiku;
 vede žáky k tomu, aby si uměli ověřovat získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
 rozvíjí v žácích umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, připravovat na
řešení své sociální i ekonomické záležitosti,
 ukazuje, jak pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
 dbá na to, aby žáci odpovědně přijímali a plnili svěřené úkoly;

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky k tomu, že by měli mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání;
 vede žáky k uvědomování si významu celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
 informuje o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; podněcuje, aby se žáci cílevědomě a zodpovědně rozhodovali o své budoucí profesní a
vzdělávací dráze;
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žáky učí, jak mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a jak je umět
srovnávat se svými představami a předpoklady;
vede žáky k tomu, aby uměli získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, aby uměli využívat poradenských a
zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
dbá na to, aby žáci znali obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
učí, jak rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání; jak dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími
možnostmi.

Matematické kompetence
Učitel
 žáky učí, jak správně používat a převádět běžné jednotky;
 žáky učí číst různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata apod.);
 ukazuje, jak nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení;
 ukazuje, jak aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.
Uplatňovat estetické zásady výtvarně-užitkové tvorby a využívat výtvarných zkušeností
Učitel

dbá na to, aby se žáci orientovali v dějinách umění, zejména ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla;

učí rozeznávat jednotlivá slohová období podle znaků uměleckořemeslných prvků;

podněcuje v žácích zájem o výtvarné vyjadřovací techniky.
Uplatňovat estetické zásady výtvarně-užitkové tvorby
Učitel

dbá na to, aby se žáci orientovali v dějinách umění, zejména ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla;

učí rozeznávat jednotlivá slohová období podle znaků uměleckořemeslných prvků;

podněcuje v žácích zájem o výtvarné vyjadřovací techniky.
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
Učitel
 dbá na to, aby žáci chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích,
např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
 dohlíží na to, aby žáci dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 podněcuje k osvojování zásad a návyků bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeji apod.),
 učí rozpoznávat možnosti nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajištění odstranění závad a možných rizik;
 učí znát systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, aby uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
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dbá na to, aby žáci byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami
poskytnout.

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
Učitel
 usiluje o to, aby žáci chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;

acovišti;

abezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka,
občana).
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Učitel

áce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
 vede žáky k tomu, aby uměli 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;
 učí žáky, aby efektivně hospodařili s finančními prostředky;
 dbá na to, aby žáci nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
Vzdělávací obsah předmětu Technologie
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
dodržuje důsledně právní normy při práci
na zařízeních se zobrazovacími
jednotkamiXXXXXXX

– charakterizuje jednotlivé typy
polygrafických podniků
– charakterizuje jednotlivé skupiny
polygrafických výrobků
– popíše jednotlivé fáze polygrafické výroby

1. Práce na zařízeních se
zobrazovacími jednotkami
(§ 11 až 13 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zaměstnanců při práci)
Ergonomické požadavky na kancelářské
práce se zobrazovacími terminály (ČSN
EN 29241-1 až 17/83 3582

Organizace polygrafické
výroby
– typy polygrafických podniků
– rozdělení polygrafických výrobků
– základní fáze polygrafické výroby
– základní informace kpolygrafické výrobě
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– orientuje se ve vývoji zhotovení textu
– popíše princip metod ke zhotovení textu
– vysvětlí princip fotografického procesu
– dokáže zvolit vhodné zařízení
k fotografické nebo digitální reprodukci

3. Historický vývoj a metody
zhotovení textu a obrazu
– vynález knihtisku
– sazba kovová, ruční a strojová
– historický vývoj fotografie
– fotoreprodukční zařízení

– rozlišuje základní jednotky
v typografických systémech a umí je
vzájemně přepočítávat
– zná základní formáty papíru a odvozuje formátové řady

4. Typometrie a formáty papírů
– typografické měrné soustavy
– formáty papíru
– odvození formátů ze základu

vysvětlí pojem rukopis a popíše jeho
náležitosti
– vyjmenuje a popíše údaje na předpisu
sazby
– rozdělí a charakterizuje obrazové
předlohy
– orientuje se v technických požadavcích

5. Technologická příprava
zakázky
– náležitosti rukopisu
– předpis sazby
– náležitosti obrazových předloh
– příprava obrazových předloh
– snímání obrazových předloh

– navrhne a použije různá řešení
kompozic, využívá vlastnosti barev
– používá základní typografická pravidla
Sazby

– charakterizuje jednotlivé typy
polygrafických podniků
– charakterizuje jednotlivé skupiny
polygrafických výrobků
– popíše jednotlivé fáze polygrafické
výroby
– orientuje se ve vývoji zhotovení textu
– popíše princip metod ke zhotovení textu
– rozlišuje základní jednotky
v typografických systémech a umí je

6. Design dokumentů
– navrhování kompozice a použití barvy
– design sazby

7. Opakování učiva
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vzájemně přepočítávat
– zná základní formáty papíru a odvozuje
formátové řady
– vysvětlí pojem rukopis a popíše jeho
náležitosti
– vyjmenuje a popíše údaje na předpisu
sazby
– používá základní typografická pravidla

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
charakterizuje druhy dokumentů a
předloh a stanoví technologické postupy
jejich zpracování
– určí druhy síťování a pomůcky pro
stabilizaci procesu
– využívá prostředky pro stabilizaci procesu

– ovládá charakteristiku standardizace
technologických procesů, správu barev
– určí způsob provedení montáží a
vypracuje jednoduché i složité způsoby
vyřazování stran
– zná program pro kompletaci a kontrolu
datových tiskových dokumentů a určí
způsoby náhledů
– určí způsob provedení verifikovaného
nátisku
– provede elektronickou montáž pro
výrobu tiskových forem v tiskových
technikách
– zná problematiku kalibrace přístrojů ve workflow

-

Akcidenční sazba a obrazové
části tiskovin
– dělení akcidencí, technická příprava
– typy předloh
– charakterizace jednotlivých výrobků
– principy síťování
– stabilizovaná reprodukce
– senzitometrie, kolorimetrie

2. Standardizace technologických
procesů
– Color management, ICC profily
– polygrafická montáž, vyřazování stran a
programy pro kompletaci dokumentu
– elektronická montáž
– barevná reprodukce, náhled na monitoru,
tištěný náhled
– druhy náhledových a nátiskových
zařízení
– koordinace přístrojů, jejich vzájemné
sladění ve workflow
– standardizace tisku

zná polygrafické normy
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určí způsob montáže s ohledem na
dokončovací zpracování
orientuje se ve způsobech vyřazování
stran
– orientuje se v problematice kompletace
dokumentů a určuje způsoby náhledů

– používá základní typografická pravidla a
dodržuje grafickou úpravu tiskovin
– vysvětlí technické požadavky a popíše
technologické zpracování
– orientuje se v reprodukčních technikách
a pracuje s odbornou literaturou při
tvorbě návrhů v grafických programech
– stanoví technologický postup zpracování
vzhledem k materiálu a používané
tiskové technice
– orientuje se v pravidlech úpravy knih
a tato pravidla umí aplikovat v praxi

– orientuje se v pravidlech úpravy novin
a časopisů, tato pravidla umí aplikovat
v praxi.

3. Polygrafická montáž
– způsoby polygrafické montáže
– vyřazování stran
4. Nátisk a náhled
– druhy náhledových zařízení
– pracovní postupy

5. Typografie tiskovin
– typografická úprava stránky novin,
časopisů a knih
– úprava grafiky
– zpracování obalů

6. Sazba knih
– úprava obsahových částí knihy
– stránkový a řádkový rejstřík
– typografie písma, odstavce a stránek
– pravidla lámání publikací

7. Sazba novin a časopisů
– grafická úprava novin
– grafická úprava časopisů

8.Opakování
charakterizuje druhy dokumentů a
předloh a stanoví technologické postupy
jejich zpracování
– určí druhy síťování a pomůcky pro
stabilizaci procesu
– využívá prostředky pro stabilizaci
procesu
– ovládá charakteristiku standardizace
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technologických procesů, správu barev
– určí způsob provedení montáží a
vypracuje jednoduché i složité způsoby
vyřazování stran
– zná polygrafické normy
– používá základní typografická pravidla a
dodržuje grafickou úpravu tiskovin
– orientuje se v pravidlech úpravy knih,
novin a časopisů, tato pravidla umí aplikovat v praxi

3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
rozeznává jednotlivé grafické techniky

– navrhne různé druhy reprodukčních
systémů a určí jejich využití v praxi
– má přehled o používaném softwaru pro
zpracování dokumentu
– rozlišuje základní jednotky v systému,
uvádí příklady
– vysvětlí digitální workflow a má přehled
o formátech souborů
– provede příjem a kontrolu elektronických
textových a obrazových podkladů pro
reprodukci;
– provede sazbu, zlom tiskového
dokumentu, základní úpravy obrazových
podkladů a vektorové grafiky

Reprodukční výstupy pro
jednotlivé tiskové techniky
– tisk z výšky
– tisk z plochy
– tisk z hloubky
– sítotisk
– další tiskové techniky

2. Pracoviště předtiskové
přípravy (prepressu)
– konfigurace pracoviště (druhy systémů)
– software a hardware pro zpracování
dokumentů
– digitální workflow
– počítačové programy pro zlom, úpravy
obrazu a vektorové grafiky
– datové formáty pro elektronickou
komunikaci mezi jednotlivým fázemy polygrafické výroby
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popíše jednotlivé části digitálních
zařízení a vysvětlí jejich použití v praxi
– zná druhy tiskáren
– vysvětlí princip tiskových strojů
a personalizaci tiskovin
– popíše princip osvitových jednotek
a jejich kalibraci
– zná problematiku kontrolního náhledu a
verifikovaného nátisku na zařízeních
digitálního tisku
– zná problematiku produkčního
digitálního tisku
– zná zařízení systému CtP a další
elektronická zařízení pro zhotovení
tiskových forem v tiskových technikácha
orientuje se v jejich vývojiXXXXXX

Vstupní a výstupní periferie
– digitální fotoaparáty, digitální kamery a
skenery
– tiskárny
– digitální tiskové stroje
– osvit a osvitové jednotky, zařízení CtP,
– elektronická zařízení pro zhotovení
tiskových forem v tiskových technikách

Vzdělávací obsah předmětu Produktová fotografie
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
- pracuje se škálou výtvarných pomůcek a materiálů;
- bod a skvrna, čára, plocha, plocha a tvar, světlo a stín, barva – procvičování z
- ovládá výrazové možnosti výtvarných prvků v jejich hlediska jejich výrazových možností a kompozičních vztahů
různých kombinacích a vzájemných souvislostech;
- kompozice prvků na ploše
- ovládá principy výstavby kompozice prostřednictvím
plošných kompozičních cvičení;
- symetrie, asymetrie, rytmus a arytmie
- navrhne a zpracuje kompoziční studii
- kontrast a soulad
s využitím pravidelného uspořádání prvků v ploše;
- analýza, abstrakce, redukce, typizace a syntéza
- vytvoří jednoduchý návrh;
Stupnice černobílých tonálních hodnot
- uplatňuje význam a důležitost tonální hodnoty ve vazbě na
polygrafické zpracování;
- gradace a kontinuita
- vnímá a rozlišuje odstíny šedé;
- černobílá kompoziční struktura, vztahy k vícebarevné kompoziční struktuře
- vypracuje kompozici v pěti tonálních rozestupech;
- modulace výtvarné plochy (světlo, kontrast, prostor, pohyb)
- popíše jednotlivé části digitálních zařízení a vysvětlí jejich
použití v praxi
- digitální fotoaparáty, digitální kamery a skenery

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo
- bod a skvrna, čára, plocha, plocha a tvar, světlo a stín, barva – procvičování z
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hlediska jejich výrazových možností a kompozičních vztahů
- kompozice prvků na ploše
- symetrie, asymetrie, rytmus a arytmie
- kontrast a soulad
- analýza, abstrakce, redukce, typizace a syntéza

- druhy barev a jejich chemická podstata
- psychologie vnímání barev, asociace vyvolané barvami
-shodné vjemové zacházení s barvou
-digitální měření barev, přístroje - senzitometrie, denzitometrie, kolorimetrie

Vzdělávací obsah předmětu Chemie polygrafických materiálů
Vzdělávací obsah předmětu Technologická příprava
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ODBORNÝ VÝCVIK
Charakteristika vyučovacího předmětu
Tento vzdělávací předmět poskytuje žákům vědomosti v oblasti praktických dovednosti a řemeslné zručnosti při výrobě. Cílem předmětu je naučit žáky ovládat
pracovní postupy při realizaci tiskových technik a to vše při správném používání ochranných pomůcek a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví. V této
návaznosti je důležité také je seznámit s grafickými technikami.
Odborný výcvik jako nosný odborný předmět spočívá v získání a prohloubení dovedností, řemeslné zručnosti žáků a návyků žáka ovládat samostatně pracovní
postupy přípravě materiálu a polotovarů pro výrobu, v získání schopností využívat strojů a zařízení a dalšího nářadí pro zpracování. Provádět běžnou údržbu strojů
a zařízení.
Důležitým principem a cílem vzdělávání každého žáka je podpora jeho kreativity, sebevědomí, samostatného projevu /prezentace vlastního názoru a práce/. Učitel
odborného výcviku vede žáky k osvojování základních dovedností a správných řemeslných návyků, vede je k přesnosti v práci. Rozvíjí v žácích vytrvalost,
svědomitost a vztah k řemeslné práci, učí je znát její hodnotu.
Žák je hodnocen na základě jím zvládnutého učiva dvěma způsoby: formou klauzurní práce, která probíhá v jednom až třech dnech v pololetí a na konci školního
roku. Cílem tohoto výukového programu je upřesnění klasifikace, úhrnné komplexní zvládnutí probraného učiva/. Praktické zvládnutí a dokončení zadaného
výrobku- ročníková práce.
Tento vzdělávací předmět navazuje na znalosti a dovednosti žáků získané v předmětech technologie, materiálu a odborného kreslení. Dále využívá poznatků z
dalších zvláště umělecky zaměřených předmětů, jako jsou dějiny umění, výtvarná výchova ale také matematika a ekonomika
Forma realizace
Ve školním roce je předmět realizace reprodukční grafik realizován formou práce v dílnách v praktických týdnech a v teoretických týdnech ve vzdělávací oblasti
techniky a technologické přípravy dle potřeb vzdělávacího procesu. Předmět je realizován od 1. - 3. ročníku dle časové dotace uvedené v učebním plánu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím předmětu techniky a technologická příprava rozvíjejí učitel v žácích tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky k tomu, by měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 vede žáky k tomu, aby uměli ovládat různé techniky učení a uměli si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
 učí uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), a efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
 dbá, aby žácis porozuměním poslouchali mluvené projevy (např. výklad, přednášku, aj.) a pořizovali si poznámky;
 podněcuje žáky, aby využívali ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
 ukazuje, jak sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení a přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
 dbá na to, aby žáci znali možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
 dohlíží, aby žáci porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému a získali informace potřebné k řešení problému a navrhnuli způsob řešení, popř.
varianty řešení, a zdůvodnili jej,
 dohlíží, aby žáci správně vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
 podněcuje v žácích uplatňování při řešení problémů různých metod myšlení a myšlenkových operací;
 učí, jak volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, jak využívat zkušeností a
vědomostí nabytých dříve;
 vede ke spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
Komunikativní kompetence
Učitel
 vede žáky k tomu, aby se uměli vyjadřovat přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
 dbá, aby žáci formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
 podněcuje, aby se žáci účastnili aktivně diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje;
 učí žáky, jak zpracovávat písemnosti a pracovní dokumenty;
 dohlíží, jak se žácisnaží dodržovat jazykové normy i odbornou terminologii;
 rozvíjí v žácích jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumění
základní odborné terminologie a základním pracovním pokynům v písemné i úst
Personální a sociální kompetence
Učitel
 učí posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
 vede žáky, aby si uměli stanovovat cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
 dohlíží, aby žáci reagovali adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí a přijímali radu i kritiku;
 vede žáky k tomu, aby si uměli ověřovat získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
 rozvíjí v žácích umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, připravovat na
řešení své sociální i ekonomické záležitosti,
 ukazuje, jak pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
 dbá na to, aby žáci odpovědně přijímali a plnili svěřené úkoly;
 učí žáky, jak přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Učitel
 vede žáky k tomu, že by měli mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání;
 vede žáky k uvědomování si významu celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
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informuje o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; podněcuje, aby se žáci cílevědomě a zodpovědně rozhodovali o své budoucí profesní a
vzdělávací dráze;
žáky učí, jak mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a jak je umět
srovnávat se svými představami a předpoklady;
vede žáky k tomu, aby uměli získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, aby uměli využívat poradenských a
zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
učí, jakvhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, jak prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle;
dbá na to, aby žáci znali obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
učí, jakrozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání; jak dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími
možnostmi.

Matematické kompetence
Učitel
 žáky učí, jak správně používat a převádět běžné jednotky;
 žáky učíčíst různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata apod.);
 ukazuje, jak nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení;
 ukazuje, jak aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
Učitel
 dbá na to, aby žácichápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích,
např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
 dohlíží na to, aby žáci dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 podněcuje k osvojování zásad a návyků bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.),
 učí rozpoznávat možnosti nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajištění odstranění závad a možných rizik;
 učí znát systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, aby uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
 dbá na to, aby žáci byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami
poskytnout.
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
Učitel
 usiluje o to, aby žáci chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
 dbá na to, aby žácidodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
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vede žáky k tomu, aby dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,zohledňovali požadavky klienta (zákazníka,
občana).

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Učitel
 učí žáky, aby znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
 vede žáky k tomu, aby umělizvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv
na životní prostředí, sociální dopady;
 učí žáky, aby efektivně hospodařili s finančními prostředky;
 dbá na to, aby žáci nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
Uplatňovat estetické principy polygrafické výroby, tzn. aby absolventi:







znali přiměřeně historické poučení vztahující se k přenosu a šíření textových a obrazových informací;
orientovali se ve výtvarných grafických technikách ve vztahu k polygrafii;
respektovali výrazové možnosti barev a světla;
znali historii písma, jeho rozdělení a konstrukce;
znali typografická pravidla sazby, principy kompozice při grafické úpravě tiskovin;
uplatňovali kreativní přístup k řešení praktických úkolů při grafické úpravě tiskovin.

Znát organizační strukturu polygrafického výrobního odvětví, tzn. aby absolventi:







měli přehled o strojích a zařízeních používaných v polygrafické výrobě, znali principy jejich činnosti a způsoby jejich běžné údržby;
orientovali se v elektronických zařízeních a systémech spojených s předtiskovou fází polygrafické výroby; orientovali se v základních počítačových
programech v předtiskové fázi polygrafické výroby;
orientovali se v principech komunikace a výměny datových souborů pro digitální řízení všech stupňů polygrafické výroby;
měli přehled o merkantilní, akcidenční, novinové a časopisecké produkci a technologiích používaných k její výrobě;
měli přehled o knižní produkci a technologiích používaných k její výrobě;
orientovali se ve všech tiskových technikách, ve všech fázích polygrafické výroby.

Zajišťovat technologickou přípravu textových a obrazových podkladů, vytvářet vhodný design výrobků, tzn. aby absolventi:









měli přehled o zásadách tvorby a správném výběru technologických postupů;
používali vhodné textové a obrazové podklady pro zpracování a reprodukci v předtiskové fázi polygrafické výroby;
pracovali s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací;
používali vhodné výrazové prostředky při tvorbě návrhů a maket;
respektovali příslušné polygrafické normy;
rozeznávali druhy papíru a jejich vlastnosti;
znali materiály pro knihařskou výrobu a pro jednotlivé fáze polygrafické výroby;
měli přehled o všech základních chemických látkách a kovech používaných v polygrafii;
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posuzovali vlastnosti používaných materiálů;
znali principy zhotovení tiskových forem ve všech tiskových technikách;
orientovali se v základních principech a technologiích tisku;
znali přepočtové vztahy typografických měrných systémů používaných v praxi;
charakterizovali písmové skupiny a využívali vhodné typy v rámci typografických pravidel vzhledem k tiskovině;
orientovali se v trendech současné tvorby tiskového dokumentu a zvolili správný způsob zpracování v příslušných počítačových programech vzhledem
k charakteru tiskoviny a požadavkům dalšího polygrafického zpracování. Technickým a programovým možnostem;
znali a uplatňovali pravidla úprav při reprodukci obrazu v závislosti na technologii tisku a potiskovaném materiálu.

Vykonávat práce v celém procesu předtiskové přípravy, realizovat zpracování výrobků včetně kontroly kvality, tzn. aby absolventi:







volili vhodné pracovní pomůcky, nástroje, počítačové programy a další elektronická zařízení pro konkrétní pracovní postupy v předtiskové přípravě;
vhodně používali jednotlivé druhy materiálů, respektovali předepsané způsoby skladování a manipulace s materiály;
ovládali základní tvorbu grafických návrhů;
dokonale ovládali základní i speciální polygrafické techniky a technologie, dodržovali technologickou kázeň;
prováděli grafickou úpravu tiskovin; přesně dodržovali parametry jednotlivých druhů polygrafických výrobků, používali odbornou terminologii;
odváděli dokonale provedenou práci na vysoké úrovni a prováděli vstupní kontrolu textových a obrazových podkladů, mezioperační a výstupní kontrolu
tiskových dokumentů.

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:






chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem
nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:




chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:



znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální
dopady;
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efektivně hospodařili s finančními prostředky;
nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
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Vzdělávací obsah předmětu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práce, hygiena zdraví při práci,
- vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování hygiena práce, požární prevence
BOZP;
- řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti - zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností pracovněprávní problematika BOZP
práce;
- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a požární prevence;
- uvede základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a
zařízeními na pracovišti a dbá na jejich dodržování;
- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení
postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy;
- uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci;
- poskytne první pomoc při úrazu napracovišti;
- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu;
- připraví pracoviště pro konkrétní činnosti z hlediska organizace a Organizace a vybavení pracoviště
efektivity práce;
- provádí běžnou údržbu a ošetření příslušného vybavení;
- připraví a správně použije materiály pro konkrétní výrobu;
- dodržuje dané technologické postupy výroby dokumentů;
- provádí přesně a pečlivě stanovené technologické operace;
- zná principy jednotlivých druhů měřicích přístrojů a používá je;
- provádí mezioperační kontroly.

Technologické operace a výrobní postupy jednotlivých fází polygrafické
výroby
- nástroje kontroly
- přístroje denzitometr, spektrofotometr

- charakterizuje jednotlivé typy polygrafických podniků;
- charakterizuje jednotlivé skupiny polygrafických výrobků;
- popíše jednotlivé fáze polygrafické výroby
Organizace polygrafické výroby
- typy polygrafických podniků
- rozdělení polygrafických výrobků
- základní fáze polygrafické výroby
- charakterizuje druhy dokumentů a předloh a stanoví technologické - základní informace k polygrafické výrobě
postupy jejich zpracování;
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- určí druhy síťování a pomůcky pro stabilizaci procesu;
- využívá prostředky pro stabilizaci procesu;
Akcidenční sazba a obrazové části tiskovin
- dělení akcidencí, technická příprava
- typy předloh
- charakterizace jednotlivých výrobků
- principy síťování
vysvětlí rozdělení a charakteristiku všech druhů používaných - stabilizovaná reprodukce
materiálů;
- senzitometrie, kolorimetrické
- rozdělí materiály specificky používané v jednotlivých tiskových
technikách;
Polygrafické materiály
- popíše technologický postup výroby papíru a tiskových barev;
- ovládá rozdělení, použití a technologické zpracování světlocitlivých - polygrafické materiály pro jednotlivé tiskové techniky
materiálů a fotopolymerů;
- nebezpečné a zdraví škodlivé látky v polygrafii
- rozlišuje druhy a použití nebezpečných látek, vysvětlí funkci
ekologického nakládání s nimi
- orientuje se v principech všech používaných tiskových technik;
- popíše základní technologický postup výroby tiskových forem u
všech tiskových technik;
- rozeznává možnosti zušlechťování tiskovin;
- popíše principy a využití tiskových strojů;
- popíše druhy a vlastnosti materiálu;
- posoudí kvalitu tiskového výstupu včetně mezioperační kontroly na
základě polygrafických norem a pravidel
Tisk
- tiskové techniky - knihtisk - ofset - hlubotisk - tamponový tisk - sítotisk flexotisk - digitální tisk - kvalita, jakost - polygrafické normy kvality - používané
materiály

2. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
XXXX

XXXX

3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Přesahy a vazby, průřezová
témata

Učivo

Žák:
XXXXXX

XXXXXXXX
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ŘEMESLNÁ VÝCHOVA
Obory:
Dřevovýroba
Textilní výroba
Zeměměřičství
Kovovýroba
Kamenosochařství
Knihvazačství
Obecná charakteristika vzdělávacích předmětů
Vzdělávací program tohoto předmětu je realizován v průběhu celého středoškolského vzdělání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu).
Předmět Řemeslná výchova postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k prohlubování dovedností v různých oborech lidské činnosti a
přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků, v návaznosti na druhý stupeň základní školy. Vůdčí motto zní: „Každá hodina musí být školou pro praktický
život“. Na jedné straně usilují řemeslné předměty o získání šikovnosti proto, abychom dosáhli úspěchů řemeslných, na druhé straně však také proto, že manuální
zručnost ve velké míře posiluje pohyblivost našeho myšlení. Řemeslná výchova je úzce propojena s uměleckou výchovou a probuzené tvůrčí schopnosti se
v pracovních činnostech mnohostranně uplatňují. Vytváření smysluplných a estetických výrobků a prací posiluje vůli, cit a myšlení, rozvíjí představivost, smysl pro
celek i detail, má rozhodující vliv na pracovní inteligenci. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní řemeslné dovednosti a návyky. Učí se
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a
hygieny při práci.
Koncepce vzdělávací předmětu Řemeslná výchova vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a
technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Praktická činnost je ve zvýšené míře zastoupena i ve výuce jiných předmětů a umožňuje žákům
získat nejen zručnost, ale díky vlastnímu úsilí i představu o ceně lidské práce a úctu k výrobkům pracovní činnosti. Žáci se seznamují s pracovními činnostmi tak, jak
vznikaly v průběhu vývoje společnosti, získávají úctu k úsilí a umu předcházejících generací. Mají pocit sounáležitosti s předcházejícími i budoucími generacemi a
učí se porozumět procesům probíhajícím ve světě, v přírodě a společnosti. Jsou vedení k šetrnému hospodaření s obnovitelnými zdroji a vstřícnému chování
v oblasti environmentální problematiky. Stejně jako v ostatních předmětech jsou dané pracovní činnosti cíleným pedagogickým záměrem, který důsledně sleduje
zdravý vývoj žáka a napomáhá jeho dalšímu osobnímu rozvoji.
Charakteristika předmětu Dřevovýroba
Předmět žákům umožňuje precizní přesnou práci a zprostředkovává zážitek definitivnosti a konečnosti. Žáci se seznamují s různými nástroji a druhy dřev. Učí se
dřevo opracovávat, využívat jeho zákonitosti a vůlí překonávat jeho zvláštní specifika. Zásadně pracují s rostlým dřevem především ručně – řežou, sekají, hoblují,
vrtají, dlabou, vyřezávají, brousí a povrchově upravují na konečný vzhled. Vyrábějí truhlářské výrobky různých konstrukcí (např. notové stojany, stoličky, poličky,
krmítka, ptačí budky, zahradní konstrukce apod.), na kterých zažívají procesy správné pracovní technologie a seberealizace.
Charakteristika předmětu Textilní výroba
Žáci se seznamují s textilními materiály, historií odívání, technologickými postupy. V praktické části nacvičují samostatně zvolené činnosti – předení, tkaní,
batikování, malování na hedvábí, práce s divadelními a historickými kostýmy.
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Charakteristika předmětu Zeměměřičství
Žáci jsou v etapě seznamování vedeni tak, aby získané vědomosti dokázali využít při plnění praktických cvičení. Příprava má dva cíle. Jednak na historických
zeměměřičských úlohách a přístrojích ukázat na podíl myšlení dávných řešitelů. Druhým cílem je ukázat jak důležité byly a jsou znalosti z matematiky a fyziky.
Praktická část je založena opět na přemýšlení a praktických dovednostech.
Charakteristika předmětu Kovovýroba
Žáci se seznamují s technickými, hlavně kovovými materiály a to z pohledu historie, výroby polotovarů až po jejich zpracování. Jde o základy prací zámečnických,
kovářských a drátenických. Předmět je veden tak, aby po získání základních vědomostí dokázal žák samostatně navrhnout jednoduchý výrobek, zpracovat
technologický postup a tento následně vyrobit.
Charakteristika předmětu Kamenosochařství
Předmět žákům umožňuje porovnat tvrdost kamene s pevností jejich vůle. Jde o bezprostřední nasazení osobnosti žáků, kteří jsou konfrontováni s disciplínou a
nutností koncentrace, při každém úderu sochařského dláta do kamene. Kámen sám je vede k úctě. Každé špatné nasazení dláta a nekoordinovaný silnější úder
palice má okamžitý nevratný následek. Žáci se proto učí opracovávat kámen, jak to odpovídá jeho charakteru. Učí se zacházet s různými nástroji a druhy kamenů.
Zhotovují plastické objekty různých forem: busty, abstrakce nebo reliéfy
Charakteristika předmětu Knihvazačství
V hodinách je zařazena práce s papírem (lepenkou), která má od samého počátku řemeslný charakter. Žáci si osvojují výrobu od plánů až po hotovou knihu.
Pohledem do světa práce mají žáci poznat také problémové vztahy člověk – stroj – výroba – hospodaření – životní prostředí.
Forma realizace
Ve školním roce se jednotlivé vzdělávací předměty realizují buďto projektově nebo jsou integrovány do běžného vyučování v rámci hlavních vyučovacích epoch
nebo v hodinách vedlejšího vyučování. Realizují se postupně v průběhu 1. – 3. ročníku. V tomto období budou realizovány minimálně 3 vybrané vzdělávací
předměty (vždy minimálně jeden ze dvou oborů v ročníku), přičemž výběr záleží na výchovném záměru, možnostech a podmínkách školy.
Výchovné a vzdělávací strategie
Prostřednictvím vzdělávacích předmětů řemeslné výchovy – dřevovýroba, textilní výroba, kamenosochařství a zeměměřictví rozvíjejí žáci tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Žák
 své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje
 kriticky hodnotí při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů a chyb čerpá poučení pro
další práci
 samostatně a efektivně zachází s pracovním materiálem
 využívá osvojení poznatků a dovedností z jiných předmětů (např. matematiky, výtvarná výchova, dějiny umění, ostatních oborů řemeslné výchovy atd.)
Učitel
 seznamuje žáky s historií řemesel a s významnými osobnostmi ve svém oboru
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vede žáky k samostatnosti při zhotovování výrobků a používání různých pracovních pomůcek
na hodinách pracuje s ukázkami kreseb, architektury, soch, maleb a dalších předloh z odborných publikací a zjišťuje názory žáků
zařazuje do výuky dovednosti získané z jiných předmětů (matematiky, fyziky, výtvarné výchovy, dějin umění, atd.)
nechává posoudit kvalitu zhotovených výrobků jednotlivých žáků všechny žáky postupně a vede žáky k efektivní kritice a uznání

Kompetence k řešení problémů
Žák
 rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
 je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
Učitel
 vyžaduje po žácích, aby vlastními slovy popsali postup práce a zjišťuje, jak pochopili zadaný úkol
 vede žáky k používání názorných náčrtů, skic, výkresů a pomůcek pro řešení úkolu
 vede žáka k posouzení různých způsobů řešení a nalezení nejschůdnějšího
 u méně šikovných žáků nechává pomáhat s jejich prací rychlejší a zručnější žáky
 v případě utváření pracovního týmu žáků postupuje tak, aby mezi sebou byli žáci různě zruční
Kompetence komunikativní
Žák
 používá s porozuměním odborný jazyk, symbolická a geografická vyjádření informací různého typu
 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem
Učitel
vede žáka k přesnému vyjadřování a používání vhodných odborných termínů
vyžaduje zhotovení úkolů s vysvětlením použitého postupu
vyžaduje, aby žáci po vypracovávání úkolů dokázali prezentovat svou práci
Kompetence sociální a personální
Žák
 posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe
 přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje
 projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví k zdraví druhých
Učitel
 zadává žákům úkoly v rámci skupin, které vyžadují dělbu práce i vzájemnou spolupráci a vede je k odpovědnosti za plnění svých úkolů
 podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky
 vede je ke kritickému myšlení a schopnosti pochybovat
 vhodným přístupem vede žáky k tomu, aby se uměli sami ohodnotit a zvážit své schopnosti a možnosti
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Kompetence občanská
Žák
 zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě
 respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědnostmi
Učitel
vede žáky k názorové toleranci a toleranci ke kulturním a filozofickým odlišnostem
různými příklady ilustruje možnost zneužití pracovních schopností, vědy a techniky
ukazuje na příkladech, že jiný neznamená vždy horší
Kompetence pracovní
Žák
 rozvíjí svůj osobní potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě
 usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koordinuje další činnosti s ohledem na stanovený cíl
 dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu
Učitel
 dbá, aby si žáci plnili své úkoly
 vede žáky ke zvážení svých schopností a dovedností při zvolení dalšího pracovního úkonu
 seznamuje žáky s využitím pracovních dovedností v praktickém životě
 učí žáky správně zacházet s používaným ručním nářadím
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Vzdělávací obsah oboru dřevovýroba
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná
jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných
vyjádření
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí, volbě
profesní orientace
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých
projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní
faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu umělecké tvorby i
v životě
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a
usiluje o své pohybové sebezdokonalení

Učivo
Vytváření návrhů a skic pro zadaný úkol
Výběr vhodného materiálu a prostředků pro výrobu výrobku
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Poučení o bezpečnosti práce na pracovišti a seznámení s možnými riziky
úrazů
Návrh, skica a vypracování technologického postupu práce
Praktické zhotovování uměleckořemeslného výrobků ze dřeva
Práce s nářadím a pomůckami z truhlářské dílny
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na způsob
chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí
uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného díla
Vz 9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost
vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů,
odmítání nehumánních postojů
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Zhodnocení práce na výrobku a v kolektivu. Závěrečná reflexe žáků.

Přesahy a vazby, průřezová témata
Vv7, Tv9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5

Vzdělávací obsah oboru zeměměřičství
1. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně
obrazných vyjádření
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako
základní faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu
umělecké tvorby i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.

Učivo
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na způsob
chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí
uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného díla
Vz9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost vůči
druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání
nehumánních postojů
Vz 10 – modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Využití samotného názvu země a měřičství k úvodu do studia.
Historie poznávání země a měření.
Role matematiky a fyziky při řešení historických úloh.
Druhy promítání a současné mapy.
Hledání vhodných témat a způsobů jejich řešení.
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Přesahy a vazby, průřezová témata

Vv7, Tv 9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3

Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností
a usiluje o své pohybové sebezdokonalení

Utvoření pracovních kolektivů. Zde je kladen důraz na kolektivní práci při
měření.
Praktická měření jednotlivých zeměměřičských úloh.
Samostatné zpracování výsledků měření.
Současné zeměměřičství, Přístroje. Využití v praxi.

Vzdělávací obsah oboru textilní výroba
2. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako
základní faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu
umělecké tvorby i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností
a usiluje o své pohybové sebezdokonalení
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně
obrazných vyjádření

Učivo
Výběr výrobku dle zadaného tématu a vytváření návrhů a skic pro vybraný
úkol.
Praktické vyzkoušení staré textilní techniky (předení, tkaní, paličkování)
Praktické zhotovení batikovaného výrobku (techniky savení, přírodní
barvení)
Osvojují si dovednosti na kolovratu, tkalcovském stavu a mechanickém
šicím stroji.
Převážně provádí ruční práci se základními šicími pomůckami.
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na způsob
chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí
uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného díla
Vz9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost vůči
druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání
nehumánních postojů
Poučení o bezpečnosti práce na pracovišti a seznámení s možnými riziky
úrazů.
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Rozpracování vybraného úkolu.
Nastudování a prezentace historie odívání formou scénky.
D1 – význam historického poznání pro současnost.

Přesahy a vazby, průřezová témata
Vv7, D1, Tv9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5

Vzdělávací obsah oboru kovovýroba
2. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně

Učivo
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
VV7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na
způsob chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické
proměny pojetí uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného
díla
Vz 10 – modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
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Přesahy a vazby, průřezová témata
Vv7, Tv9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3

obrazných vyjádření
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní
faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu umělecké tvorby
i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů

Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Poučení o bezpečnosti a hygieny práce s poukazem na možná rizika
v dílně.
Vytváření návrhů a skic pro zamýšlený výrobek.
Návrh a vypracování technologického postupu. Součástí je zamyšlení
nad pracností a cenou.
Seznámení se s nářadím a pomůckami v dílně, tedy technologickými
možnostmi pro zamýšlený výrobek.
Výběr vhodného materiálu (polotovaru), nářadí a pomůcek.
Praktické zhotovení výrobku.
Svůj výrobek prezentovat spolužákům a seznámení se s jejich výrobky.

Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a
usiluje o své pohybové sebezdokonalení

Vzdělávací obsah oboru kamenosochařství
3. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí
vizuálně obrazných vyjádření
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako
základní faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu
umělecké tvorby i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností
a usiluje o své pohybové sebezdokonalení

Učivo
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
schopností
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na způsob
chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí
uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného díla
Vz9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost vůči
druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání
nehumánních postojů
Vz10 – modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Vytváření návrhů a skic pro zadaný úkol.
Návrh a vypracování technologického postupu práce.
Poučení o bezpečnosti práce na pracovišti a seznámení s možnými
riziky úrazů.
Praktická zkouška tradičních technik opracování kamene.
Hledání správného motivu nebo práce s jasnou představou za konkrétním
účelem. Praktické zhotovování uměleckořemeslného výrobku z kamene.
Využívání nářadí a pomůcek z kamenosochařské dílny.
Reflexe k danému tématu. Prezentace prací mezi spolužáky.

Přesahy a vazby, průřezová témata
Vv7, Tv 9, Tv22

OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5

Vzdělávací obsah oboru knihvazačství
3. ročník
Očekávané výstupy RVP
M04 – rozliší správný a nesprávný úsudek
M06 – zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému

Učivo
D1 – význam historického poznání pro současnost.
Čsp1 – profesní volba, práce jako seberealizace, hodnocení vlastních
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Přesahy a vazby, průřezová témat
D1, Vv7, Tv9, Tv22

M31 – využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
O05 – využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí,
volbě profesní orientace
Čsp10 – volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá
adekvátní pracovní pomůcky
Čsp11 – chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu
Vv08 – při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně
obrazných vyjádření
Vv10 – nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů
Vv20 – vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní
faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit význam v procesu umělecké tvorby
i v životě
Vv23 – uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti z umění, které s jeho
vznikem souvisejí.
Tv09 – provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních
předpokladů
Tv10 – zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a
usiluje o své pohybové sebezdokonalení

schopností
Čsp5 – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce
Vv7 – umělecký proces a jeho vývoj – vliv uměleckého procesu na
způsob chápání reality, její osobnostní a sociální rozměr, historické
proměny pojetí uměleckého procesu, prezentace umělecko-řemeslného
díla
Vz 9 – rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi – otevřenost
vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů,
odmítání nehumánních postojů
Vz 10 – modely sociálního chování v intimních - otevřenost, tolerance,
respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost, sebepoznání,
sebeúcta
Tv22 – vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Tv9 – pohybové dovednosti a pohybový výkon
Vytváření návrhů a skic pro zadaný úkol
Poučení o bezpečnosti práce na pracovišti a seznámení s možnými riziky
úrazů
Výběr vhodného materiálu a prostředků pro výrobu výrobku
Návrh a vypracování technologického postupu práce
Praktické zhotovování výrobků z papíru a kartonu z uměleckořemeslného hlediska
Práce s nářadím a pomůckami k výrobě knih

Seznam zkratek, platí pro orientaci v tabulkách rozpisu učiva a očekávaných výstupů:
Č/č – Český jazyk
Eč/eč – Estetické vzdělávání
A/a – Anglický jazyk
S/s – Společenskovědní vzdělávání
F/f – Fyzika
Ch/ch – Chemie
B/b – Biologie
M/m – Matematika
T/t – Tělesná výchova
I/i – Informatika
E/e – Ekonomie
U/u – Dějiny umění + Výtvarná výchova
KP/kp – Konstrukční příprava (Konstrukce střihu)
TT/tt – Odborné předměty – truhláři (Technologie, Materiály, Tech. kreslení)
O/o – Realizace truhlářských a řezbářských prací - truhláři
ŘV/řv – Řemeslná výchova
Vz – výchova ke zdraví
Čsp – člověk a svět práce
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OSV 1
OSV 2
OSV 3

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,
VÝCHOVY A OSVĚTY
Charakteristika školy
Naše škola, celým názvem Waldorfská škola Příbram – základní škola a střední škola, Hornická 327,
Příbram II, PSČ 261 01, má tuto vizi:

Waldorfská škola Příbram
chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou,
tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrosti v srdci
aktivně ovlivňovat společnost
a svět kolem nás.
Škola vychází z principů výuky waldorfské pedagogiky. Je členem Asociace waldorfských škol
České republiky. Waldorfská pedagogika vychází z myšlenek filosofa a pedagoga Rudolfa Steinera.
Výuka je založena na zákonitosti vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho
vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se.
Vzdělání na středním stupni je zaměřeno na celostní rozvoj mladého člověka, respektuje jeho
individualitu a podporuje jeho aktivní přístup k životu a okolnímu světu. Lyceum je čtyřleté a má
přírodovědné a humanitní zaměření. Je zakončeno maturitní zkouškou.Ze záměrů školy vyplývá, že by
absolventem měla být sebevědomá, tvůrčí a zodpovědná lidská bytost, schopná s láskou a moudrostí v
srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.
Pro život a práci ve waldorfské škole platí zásada, že spolupráce žáků převažuje nad jejich
vzájemnou soutěživostí.
Lokalita školy v rámci města Příbram
Škola se nachází v klidné části staré Příbrami pod Svatou Horou. Budova školy je umístěna v
zahradě s parkovou úpravou a travnatou plochou sloužící jako hřiště. V roce 2010 zrealizovalo občanské
sdružení Společnost Waldorfské školy Příbram projekt „OKLIPO“. S pomocí grantu z fondů EU vznikla na
pozemku kolem školy tzv.„Oáza klidu a pohybu“ – dětské hřiště vybavené několika herními prvky. V
blízkosti školy nevede žádná frekventovaná silnice. Přesto jsou autobusové zastávky MHD a dálkových
autobusů dostupné do 5 minut chůze. V roce 2005 získala škola prostory v Dlouhé ulici v Příbrami, v
přízemí budovy bývalé 2. ZŠ. V těchto prostorách je realizována praktická i teoretická výuka oboru
umělecký truhlář a praktická výuka dřevořezby žáků základní školy. Praktická výuka oboru umělecký
kovář je realizována v prostorách Učiliště Pod Šachtami v Příbrami.
Konkrétní specifika EVVO v regionu, místní odlišnosti
Příbram je okresní město s počtem obyvatel 34 068 k 1. 1. 2011. Jeho nadmořská výška je 502 m
n. m. První písemná zpráva pochází z roku 1216. Okres Příbram se nachází v jihozápadní části
Středočeského kraje. Jeho rozloha 1692 km2 staví okres na třetí místo mezi největšími okresy v ČR. S
počtem obyvatel 111 000 je pak hustota zalidněni 65 obyvatel na 1 km 2. Okres se skládá ze 121 obci, z
toho 7 měst, 1 městyse a jednoho vojenského újezdu (Brdy). Okres je obklopen okresy Beroun, Benešov,
Praha-západ, Plzeň-jih, Rokycany, Strakonice, Písek a Tábor.

419

Krajina okresu se vyznačuje terénním zvlněním. Rozkládají se zde široká údolí, táhlé hřebeny a
plošiny, které přesahují výšku 800 m. Nejvyšším místem okresu je vrch Tok s 864 m nadmořské výšky,
nejnižším je koryto říčky Křeničné s 271 m nadmořské výšky.
Napříč územím protéká řeka Vltava, na níž se nachází dvě přehrady - Orlická a Kamýcká.
Přehrada Orlík je objemově největší přehradou v republice, která je v letním období vyhledávána
mnohými turisty. Příbramský region je značně členitý s výrazným zalesněním krajiny.
Na Příbramsku nalezneme Národní přírodní památku Drbákov – Albertovy skály – jedny z
nejúplnějších a nejlépe zachovaných souborů ekosystémů význačných pro říční fenomén střední Vltavy.
Dále je na Příbramsku celá řada drobných přírodních památek.
Vzdělávací a výchovné cíle programu EVVO

„Výchova, osvěta a vzděláváni se provádějí tak, aby vedly k myšleni a jednáni, které je v souladu s
principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomi odpovědnosti za udrženi kvality životního prostředí a
jeho základnich složek a k úctě k životu ve všech formách“. 1
Hlavním cílem environmentální výchovy je uvědomělé a odpovědné chování a jednání žáka, které
spolu se správně vytvořeným systémem hodnot povede k trvale udržitelnému rozvoji společnosti a života
na Zemi.
Tohoto cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím těchto dílčích cílů:
- Budovat vztah žáků k přírodě, vztah k místu, vztah k sobě, vztahy s ostatními. Rozvíjet empatii.
- Pozornost zaměřovat na vnímání přírody všemi smysly.
- Vést žáky k uvědomění si vlastních možností a osobní odpovědnosti, umožnit žákům přímé
poznání významu.
- Působit u žáků na vytváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu
potřeb udržitelného rozvoje (formovat environmentální postoje a hodnoty).
- Rozvíjet u žáků schopnosti uvažovat v souvislostech a chápat integraci přístupů ekologických,
technicko-technologických, ekonomických i sociálních.
- Učit žáky efektivně komunikovat o environmentálních problémech. Učit žáky vnímat pluralitu
názorů.
- Rozvíjet kooperativní dovednosti.
- Upevňovat u žáků znalosti základních principů fungování životního prostředí.
- Učit žáky přijmout na základě získaných dovedností a znalostí taková rozhodnutí, která povedou k
environmentálně nejpříznivějším důsledkům.
- Rozvíjet schopnost žáků samostatně zkoumat environmetální problémy a vyhodnocovat jejich
možná řešení.

1

Standard dalšího vzděláváni pedagogických pracovníků. Praha : MŠMT, 2005. 8 s.
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Výstupy
a) Základní škola
Žáci na základě vlastního pozorování vyjádří, zda považují určitou krajinu za harmonickou,
narušenou či zdevastovanou a své zdůvodnění vysvětlí.
Žáci různými způsoby (slovy, výtvarně, jinak) reflektují prožitek smyslového kontaktu s přírodou .
Žáci uvedou jednoduché příklady potravních vazeb.
Žáci znají přírodní a kulturní hodnoty okolí, dokážou o nich samostatně vyprávět.
Žáci ví, k čemu člověk využívá půdu a jaké důsledky z toho pro životní prostředí vyplývají.
Žáci ví, jaké jsou příčiny rychlého růstu populace a jaký vliv má tento růst na životní prostředí.
Žáci ví, které vlivy prostředí ohrožují zdraví člověka.
Žáci udržují čistotu a pořádek, estetické prostředí a pečují o květiny.
Žáci třídí odpad, šetří vodou a energií, neznečišťují životní prostředí a přírodu.
Žáci zhodnotí příklady využívání druhotných surovin včetně recyklace z hlediska udržitelného
rozvoje.
Žáci dávají do souvislosti složení potravy, životosprávu a životní styl spolu se zdravím a
civilizačními chorobami.
b) Střední stupeň
- Studenti vědí, jak ovlivňuje prostředí organismy, které v něm žijí, a které biotické/ biotické vlivy na
organismus působí.
- Studenti vyhledávají informace z odborné literatury a dalších informačních zdrojů.
- Studenti popíší příčiny a možné důsledky problému z hlediska environmentálního, ekonomického
a sociálního.
- Studenti umí charakterizovat populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy.
- Studenti znají průběh toku energie a látek v biosféře a ekosystému.
- Studenti ví, čím jsou významné organismy pro člověka, jaké jsou příčiny vzniku a zániku
některých rostlinných a živočišných druhů a jaké jsou formy jejich ochrany.
- Studenti ví, jaké zdroje energie a suroviny člověk na Zemi využívá a jaké klady a zápory se s
jejich využíváním a získáváním pojí.
- Studenti ví, jak ovlivňuje člověk životní prostředí od počátku své existence po současnost a jaké je
srovnání těchto forem ovlivňování z hlediska udržitelnosti.
- Studenti ví, jakým způsobem člověk nejčastěji využívá vodu, jaké jsou nejčastější příčiny jejího
znečištění, čím je způsoben nedostatek pitné vody a jaký má dopad na společnost.
- Studenti ví, jaké jsou příčiny a důsledky globálních ekologických problémů (např. legislativní,
občanské, technologické) a jaké jsou možnosti zapojení jednotlivce do jejich řešení.
- Studenti ví, které základní principy se pojí s myšlenkou udržitelného rozvoje.
- Studenti ví, jaké jsou prognózy globálního rozvoje světa na podkladě současného
environmentálního jednání lidstva.
- Studenti ví, s kterými problémy z hlediska životního prostředí se ČR a region nejvíce potýká.
- Studenti ví, jaká je historie a současný stav ochrany přírody a krajiny ČR.
- Studenti ví, které z institucí v ČR se zabývají problematikou životního prostředí.
- Studenti ví, jaká jsou nejvýznamnější legislativní opatření v oblasti životního prostředí a jak tato
opatření ovlivňuje Evropská unie.
- Studenti si uvědomují specifické postavení člověka v přírodním systému a vlastní odpovědnost za
další vývoj na planetě.
- Studenti projevují pokoru a úctu k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňují hodnotu přírody,
jsou schopni hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči
přírodě.
- Studenti chápou, že člověk z hlediska své existence potřebuje využívat přírodní zdroje ve svůj
prospěch, ale vždy tak, aby nedošlo k nevratnému poškození životního prostředí.
- Studenti si uvědomují, že k ochraně přírody může napomoci každý jedinec svým ekologicky
zodpovědným přístupem k běžným denním činnostem
- Studenti vnímají místo, ve kterém žijí, a změny, které v něm probíhají, a cítí zodpovědnost za jeho
další vývoj, a to nejen z hlediska životního prostředí.
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-

Studenti znají složitou propojenost přírodních systémů a chápou, že narušení jedné složky
systému může vést ke zhroucení celého systému.
Studenti znají z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, dokáží o nich
uvažovat v souvislostech, chápat příčiny a následky jejich poškozování.
Studenti přihlížejí k různým aspektům ekologických problémů, vytvářejí si vlastní názor a postoj k
nim.
Studenti si uvědomovat vliv znečištěného prostředí na lidské zdraví.
Studenti vědí, jaké možnosti mám jako občan při ochraně životního prostředí a umí je využívat.
Studenti mají osvojené praktické dovednosti a návyky pro běžné denní činnosti napomáhající ke
zlepšení životního prostředí.
Studenti propojují poznatky a dovednosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí a využívat je při
řešení environmentální problematiky.

Tématické zaměření Environmetální výchovy v předmětech a výchovné a vzdělávací strategie
Environmentální výchova na naší škole je zavedena do většiny vyučovacích předmětů, jak je
uvedeno ve Školním vzdělávacím plánu. Každý vyučující si uvědomuje svou roli v realizaci programu
EVVO v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů a volí vhodné strategie efektivních metod a forem
práce.
Mezi nejčastěji používané strategie patří:
- Častý kontakt s přírodou a prostor pro samostatné interakce s přírodou a pro její poznávání
(vycházky, exkurze, pobytové akce atp.)
- Propojení environmentálního tématu s vlastním životem.
- Realizace vlastního projektu
- Práce s textem
- Simulační hry
- Analýza reálných situací
- Průzkum terénu
Pravidelné každoroční aktivity
Partnerská třída – každá 8. třída se stává partnerskou nově příchozí 1. třídě. Starší žáci nejen
nejmenší spolužáky první školní den přivítají, ale také je po celý rok doprovázejí. Žáci se učí pomáhat
mladším, v průběhu roku pro ně připravují zábavné programy plné her a soutěží. Učí se tak vlastní
zodpovědnosti.
Michaelská slavnost – slavnost při příležitosti svátku sv. Michaela. Jde o pomyslný boj s drakem –
o prokázání odvahy. Tuto slavnost většinou organizuje 8. nebo 9. třída pro žáky z 1. – 3. třídy. Vždy se
odehrává v přírodě, je to příležitost, jak budovat vztah žáků k místu a k životnímu prostředí kolem nás.
Martinská slavnost – slavnost při příležitosti svátku sv. Martina určená pro žáky 1. – 4. třídy. Ústředním
tématem je soucit, nesobeckost a štědrost. Slavnost organizují rodiče s dětmi a učiteli buď samostatně po
třídách, nebo společně. Starší žáci často pomáhají s přípravou - hrají divadlo mladším dětem; pečou
housky, rohlíčky, koláče, o které se pak mladší dělí apod. I tato slavnost se z velké části odehrává venku
v přírodě, vyvrcholením celé akce je setkání s Martinem na opravdovém koni. Celá scenérie je
nezapomenutelná.
Masopust – jde většinou o společnou slavnost pro všechny třídy 1. stupně. Vyrábí se masky a
různé jednoduché hudební nástroje. Následně všichni vyjdou v průvodu, zpívají a tančí. Společné veselí a
pozitivní zážitky ovlivňují u žáků kladný vztah k ostatním i k sobě samému.
Vynášení Moreny - slavnost na konci zimy symbolizující začátek jara. Je určena pro žáky 1. – 5.
třídy. Atmosféra při přípravách motivuje všechny ke stmelení kolektivu, mezi všemi panuje nedočkavé
napětí, které vystřídá radost z vítání jara. I tato akce je úzce spjata s přírodou.
Putovaní za zlatým kapradím – slavnost při příležitosti svátku sv. Jana, kdy se země otevírá a
vydává lidem čistého srdce své poklady. Slavnost vrcholí svatojánským ohněm. Slavnost organizují starší
žáci a rodiče pro žáky 1. stupně. Tato slavnost pomalu uzavírá koloběh slavností v jednotlivých ročních
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obdobích v průběhu školního roku, jako všechny předchozí je i tato spojena s přírodou a pozitivně
ovlivňuje vztah žáků k ní i mezilidské vztahy.
Divadelní představeni – nastudování divadelní hry zpravidla v 8. třídě. Žáci tak rozvíjí své
empatické cítění, schopnost porozumět druhým, učí se efektivní komunikaci, rozvíjí svou sebedůvěru.
Vánoční jarmark – probíhá v adventním období ve waldorfských třídách formou dílniček. Je
možné si zde vyrobit dárečky a ozdoby s vánoční tematikou či zakoupit již hotové výrobky žáků školy a
jejich rodičů. Výtěžek je věnován částečně třídám, částečně Společnosti Waldorfské školy Příbram, která
zajišťuje pobyt zahraničních mentorů školy a pořádá kurzy a přednášky pro veřejnost. Během jarmarku
probíhají také vystoupení žáků školy. Tato akce povzbudí ke spolupráci celou školu a propojí tak všechny
stupně – od 1.stupně až po střední školu. Především vyšší třídy se učí, jak si rozdělit práci při organizaci
takovéto větší akce, prohlubují si zde i své schopnosti a dovednosti v oblasti ekonomické a sociální,
popřípadě technické.
Velikonoční jarmark – je jarní a velikonoční obdobou jarmarku vánočního. Také na něj si připravují
rodiče a děti dílničky, učitelé s dětmi zase vystoupení.
Epocha zrno a chleb – probíhá vždy ve 3. třídě. Žáci v průběhu roku připraví vlastní malé políčko,
každý ze třídy se podílí na jeho rytí, na sázení obilí, na jeho sklízení a nakonec i na pečení chleba. Někdy
při této akci pomáhají i rodiče. Žáci se tak učí vytvářet si vztah k půdě a potravinám, které díky ní můžeme
mít. A také vidí náročnost a hodnotu práce, která je třeba vykonat.
Den Země – každoročně se zapojují třídy naší školy v tento den do úklidu přírody v nejbližším
okolí školy, kterým je sad kolem Svaté Hory. Vždy je z tohoto prostoru odneseno několik velkých pytlů
odpadu.
Separace odpadu – škola dohlíží na recyklaci odpadu, třídění papíru, plastů a hliníku.
Dlouhodobé projekty
a) Projekt OP VK 1.1
Naše škola je zapojena do projektu OP VK 1.1 – Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem
Příbram. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Město Příbram
získalo pro tento projekt dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento
projekt probíhal od 1. 2.2010 do 30. 6. 2012 a je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání ve všech
základních školách zřizovaných městem Příbram, klade si za cíl vytvořit přístupem tzv. zdola nástroje
evaluace ve vzdělávání a zavést je do praxe, což vytvoří podmínky pro inovaci ŠVP (školní vzdělávací
plán) partnerských škol s maximálním zapojení žáků a pedagogů škol do procesu.
Současně s tímto projektem probíhá realizace motivačních a vzdělávacích aktivit, která má za cíl
dosáhnout zvýšení kvality a efektivity uplatňování kompetencí pedagogických pracovníků ve vztahu k
evaluaci a autoevaluaci ŠVP s důrazem na širší rozpracování profilového tématu „EVVO –
environmentální výchova“.
Díky celému tomuto projektu je kvalita a úroveň environmentální výchovy na naší škole
dlouhodobě zlepšována - a to jak po obsahové stránce, tak především po technické stránce (odborná
vybavenost učeben).
b) Projekt OP VK 1.3
Město Příbram získalo dotaci také na projekt OP VK 1.3 – Další vzdělávání pedagogických
pracovníků základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Příbram. Projekt byl zahájen 01. 02.
2010 a trval do 30. 6. 2012. Cíl je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání, zároveň má podpořit zlepšení
odborné připravenosti pracovníků škol pro zavádění školních vzdělávacích programů. Díky tomuto
projektu bylo umožněno další vzdělávání pedagogů zaměřené především také na environmentální
výchovu. Učitelé měli možnost aktivně se účastnit několika odborných přednášek přímo v terénu i mimo
něj.
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c) Projekt RECYKLOHRANÍ
Recyklohraní je školní recyklační program, vytvořený pod záštitou MŠMT České republiky, jehož
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se
zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Škola je do tohoto projektu zapojena od
roku 2009.
d) Projekt EU peníze školám
Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Škola je do tohoto projektu zapojena od roku
2010. Vytváření tzv. šablon klíčových aktivit ovlivňuje i kvalitu environmentální výchovy ve škole.
e) Projekt „Ovoce do škol“ – od prosince 2009
Dne 21.12. 2009 byl vládou schválen projekt OVOCE DO ŠKOL. Nárok na dotované ovoce a
zeleninu zcela zdarma mají žáci 1. - 5. ročníku základních škol. Cílem projektu je zvýšit oblibu ovoce a
zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a tím bojovat proti dětské obezitě a naopak
přispívat k jejich zdraví.
Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
Průběžné vzdělávání v oblasti EVVO realizované v rámci DVPP je určeno dle Standardu dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Č. j. : 10
197/2005-22 všem pedagogickým pracovníkům v předškolním, základním a středním vzdělávání.
Vzdělávání je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky EVVO a udržitelného vývoje. Dokladem
o absolvování je osvědčení. Kurz pro pedagogy je v minimálním rozsahu 4 hodiny. Seminář pro řídící
pracovníky je určen ředitelům a jejich zástupcům a je v minimálním rozsahu 3 hodiny.
Spolupráce
Předávání informací o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě je jedno z nejdůležitějších
témat environmentálního dění na škole. Je tedy nutné zajistit co největší množství informačních toků k
žákům, ale i k rodičům a širší veřejnosti.
a)

koordinátora EVVO s vedením školy a ostatními pedagogy

Koordinátor EVVO poskytuje ostatním pracovníkům školy potřebné informace, konzultace a
podporu v začlenění EVVO do jejich činnosti. Koordinátor úzcespolupracuje se zástupci jednotlivých
stupňů škol. Usilujeme o kvalitní komunikaci a snažíme téma environmentální výchovy co nejvíce rozšířit,
proto jsou témata environmentální výchovy diskutována i v předmětových komisích. Účast koordinátora
EVVO na dalším vzdělávání je závislá na aktuální finanční situaci a možnostech školy. Ve školním roce
2011/ 2012 má být ukončeno dlouhodobé vzdělávání koordinátora EVVO, který tak získá potřebnou
kvalifikaci pro svou práci.
f)

s rodiči a veřejností

Škola se snaží při jednotlivých aktivitách a projektech oslovovat i rodiče a zapojit je do činnosti –
rodiče nám pomáhají především při vánočním a velikonočním jarmarku, ale také při školách v přírodě,
zimním pobytovém kurzu na horách, jednodenních školních vycházkách do přírody, tradičních
slavnostech, přípravách projektových týdnů atp. Na škole působí již od jejího vzniku občanské sdružení
Společnost Waldorfské školy Příbram, které sdružuje jak rodiče, tak učitele a přátele Waldorfské školy
Příbram. Společnost pomáhá škole organizovat již zmíněné jarmarky, koncerty a vystoupení školy,
spolupracuje a navazuje kontakty s mentory v zahraničí a zajišťuje jejich pobyty u nás. Několik rodičů
ovlivňuje a oslovuje svoji aktivitou i širokou veřejnost realizováním rukodělných kurzů a organizováním
přednášek, pomáhá také škole získávat a efektivně využívat finanční prostředky ( viz. projekt „OKLIPO“).
g) s neziskovými školami, ostatními školami a dalšími subjekty
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Od roku 2005 škola spolupracuje s Mateřskou školou v Jungmannově ulici v Příbrami. Ta má pod
svými křídly třídu mateřské školy pracující na principech waldorfské pedagogiky. Díky možnosti
waldorfské mateřské školy je vztah k přírodě a životnímu prostředí kolem nás rozvíjen již od prvních let
života, které později významně ovlivňují hierarchii lidských hodnot a jeho pohled na svět. Ve školce
pravidelně probíhají činnosti spojené s prožíváním krás přírody, veškeré hračky a vybavení jsou
přirozeného přírodního rázu, dětem jsou často vyprávěny pohádky, zpívají písničky atp. Vše je směřováno
k cílům EVVO – žít v souladu s trvale udržitelným rozvojem, žít harmonicky, ohleduplně k místu, k
ostatním, k sobě. Škola má několik partnerských škol v zahraničí. Jsou jimi: waldorfské školy v Bexbachu
(Německo), Nijmegenu (Holandsko) a Dornachu (Švýcarsko). A v neposlední řadě je to i základní škola ve
Valle di Ledro (Itálie). Všechny tyto spolupráce jsou pro školu velkým přínosem v prohlubování vzdělávání
a výchovy v oblasti EVVO. Ze zahraničních waldorfských škol k nám pravidelně přijíždějí mentoři a
prohlubují vhled do vzdělávací problematiky především waldorfské, ovšem z pohledu EVVO podněcují
tato setkání u pedagogů i žáků další vzdělávání, práci na sobě, snahu dorozumět se se svým okolím i
jiným, než rodným jazykem, touhu poznat, jak mohou věci fungovat za hranicemi místa, které znají.
Celkově tato setkání působí motivačně a pozitivně ve smyslu výměny zkušeností a získávání nadhledu a
rozšiřování si obzoru znalostí, co se ekonomických, ekologických, sociálních a technických oblastí týká.
Škola ve spolupráci se zahraničními lektory každoročně na jaře organizuje řezbářské sympózium
pro učitele, učně i širší veřejnost. Sympózium je pořádáno vždy s jiným výtvarným tématem, obsahuje
nejen vlastní praktickou výrobu, ale i přednáškovou činnost. Umělecká práce se dřevem mnohostranně
ovlivňuje člověka v jeho charakteru a působí i na jeho morálně-volní vlastnosti a to kladně ve vztahu
k přírodě a ve smyslu trvale udržitelného rozvoje. Dochází zde k přímým setkáním s přírodou a k
zapojování všech smyslů při jejím poznávání.
Pod záštitou školy funguje loutkoherecký soubor, který pravidelně vystupuje na stálé scéně
loutkového divadla v prostorách naší školy s pásmem pohádek pro příbramské děti a pořádá také
představení pro děti z mateřských školek.
Již řadu let škola spolupracuje s nadací Adra. Žáci se pravidelně účastní charitativní sbírky. Učí se
tak komunikaci a přímému střetu s reálným prostředím.
Studenti střední školy jsou pravidelně v rámci předmětu sociálně-etická výchova zapojováni do
spolupráce s 20 různými institucemi a organizacemi s pedagogicko-psychologicko sociálním zaměřením
(např. domov důchodců, mateřské školy atp.), kde si prakticky mohou zažít, jak fungují mezilidské vztahy,
mají příležitost utvářet si své vlastní názory, které nejsou nikým zprostředkovány, pouze jejich vlastním
prožitkem. Toto ovlivňuje jejich postoje a pomáhá v realizaci výše vytčených cílů školního EVVO
programu.
Dětský sbor, školní orchestr a loutkoherci vystupují v řadě kulturních akcí města. Tradičně se
dětský sbor zúčastňuje zahájení adventního času na náměstí T.G.M. v Příbrami a hornických Vánoc v
příbramském muzeu. Vystupování na veřejnosti pomáhá utvářet sebevědomou osobnost, která dokáže
vyslovit svůj názor. Tato dovednost je podstatná při řešení problémových situací v životě.
Škola pravidelně spolupracuje s občanským sdružením Magdaléna, které pro školu připravuje
vzdělávací programy a přednášky, zaměřené na prevenci rizikového chování mládeže.
Škola spolupracuje také s následujícími organizacemi: Ochranou fauny České Republiky ve
Voticích a s ekocentrem Říčany – škola se zapojuje do různých aktivit a soutěží - v posledních letech je to
především sběr hliníku. Dále je to farma Fořt, podkrkonošská osada patřící k Černému Dolu, která se
specializuje především na biodynamické a ekologické zemědělství. Do tohoto místa jezdí naši studenti na
školní výlety, projektové týdny a školy v přírodě. Zde mají jedinečnou příležitost vnímat přírodu přímým
poznáním.
Prezentace aktivit školy v oblasti EVVO
Většina aktivit je dokumentována a společně s krátkým článkem jsou fotografie a informace
umístěny na školní webové stránky. Kromě toho jsou k prezentaci aktivit využívány nástěnky a jiné plochy
ve škole a to tak, aby měli rodiče i ostatní učitelé a žáci, kteří se zrovna akce neúčastnili, možnost
seznámit se s aktuálním děním. Při některých příležitostech jsou informace prezentovány také v
příbramském tisku.
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Technické a materiální podmínky
Škola má velmi dobré technické a materiální podmínky pro studium a podporu environmentální
výchovy. Má velkou, poměrně dobře vybavenou knihovnu, chemickou laboratoř, přednáškový sál s data
projektorem, velký prosluněný výtvarný ateliér, který slouží zároveň i jako prostor pro přednášky a
rukodělné aktivity, kabinet biologie nově vybavený mikroskopy a dalekohledy, díky projektu OP VK 1.1,
dále má škola malou kuchyňku a vlastní tělocvičnu. Ke škole náleží i zahrada, ve které probíhá výuka
pěstitelských prací.
Vypracovala: Mgr. Šárka Jonáková, koordinátor EVVO
Vypracovala: Mgr. Veronika Jiroušková, koordinátor EVVO
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