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1. Identifikační údaje
Název vzdělávacího programu: Kadeřník
Motivační název: Kadeřník

Předkladatel:
Název školy
IZO
IČ
Adresa
Ředitel
Koordinátor
Kontakty
Telefon
E-mail
www
Fax
Zřizovatel:
Název
IČ
Kontakt
Adresa
Telefon
Fax
Email
www

Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II
600008894
14504057
Jiráskova 66/II, Soběslav 392 01
Ing. Luděk Smetana
Mgr. Štěpán Ježek
+ 420 381 521 147
soutau@soutau.cz
www.soutau.cz
+420 381 521 123

Jihočeský kraj
70 890 650
U Zimního stadionu 1952/2
+420 386 720 845
moravec@kraj-jihocesky.cz
www.kraj-jihocesky.cz
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2. Charakteristika vzdělávacího programu
2.1. Identifikační údaje oboru
Kód a název oboru
Stupeň vzdělání
Délka studia
Forma studia
Platnost od

69-51-H/01Kadeřník
Střední vzdělání s výučním listem
3
denní forma vzdělávání
od 1.9. 2009

2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu
Charakteristika vzdělávacího programu
Vstupní předpoklady žáků: Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili
povinnou školní docházku a podmínky
přijímacího řízení
Délka a forma studia: 3 roky denní studium
Pojetí a cíle vzdělávacího programu
Vzdělávací program připravuje vysoce kvalifikované pracovníky pro výkon povolání kadeřníka,
kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v sektoru služeb a v
živnostenském podnikání. Základním cílem vzdělávacího programu je propojení získaných
vědomostí a dovedností ve výše uvedených oblastech s praxí při řešení konkrétních problémů
a situací. K důležitým výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti,
přesnosti, pracovní kázni, amostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
hygieně práce, ochraně a péči o životní prostředí. Výuka se skládá z teoretických vyučovacích
předmětů realizovaných v učebnách školy, odborných učebnách a z odborného výcviku
realizovaného ve školním kadeřnictví nebo na provozních pracovištích apod. V některých
případech se při výuce třída dělí v souladu s platnými předpisy (např. cizí jazyky). Po zvládnutí
teoretické a praktické části výuky vykonají žáci závěrečnou zkoušku a získají tak potřebnou
kvalifikaci pro výkon pracovních činností v oblasti kadeřnických služeb. Uplatnění mohou nalézt
i v příbuzných oborech.
Charakteristika obsahových složek
Vzdělání poskytované střední odbornou školou má svou složku všeobecně vzdělávací a
odbornou. Obě složky vzdělávání spolu souvisejí a prolínají se. Všeobecně vzdělávací složka
má za úkol rozvíjet a utvrzovat všeobecné zásady humanity a mravnosti, rozvíjet intelektuální
schopnosti a klíčové dovednosti, připravovat na práci s informačními zdroji. Odborná složka
vzdělávání poskytuje širší odborný základ a především připravuje na budoucí povolání. Skupina
povinných předmětů se dále člení na předměty základní, které obsahují učivo povinné pro
všechny žáky, a předměty výběrové, které volí škola s ohledem na zamýšlenou profilaci oboru.
V souladu s jejich volbou škola volí i obsah učiva. Výběrové předměty obsahují učivo, které
prohlubuje a rozšiřuje vědomosti pro zvolenou profilaci přípravy. Zařazení těchto předmětů do
učebního plánu a jejich obsah je v kompetenci ředitele školy, který při jejich výběru přihlíží k
situaci na trhu práce, k požadavkům úřadů práce, podnikatelské a výrobní sféry, popř. dalším
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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odpovídajícím skutečnostem. Nepovinné předměty zařazuje škola v souladu se zájmy žáků a
podle svých možností.
Nabídka může být rozšířena o další neuvedené předměty. Struktura vzdělávacího programu je
vyjádřena učebním plánem.
Všeobecné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Učivo je obsaženo zejména v předmětech český jazyk a literatura a v cizím jazyku. Učivo
českého jazyka poskytuje poznatky o systému jazyka a jeho prostředcích. V českém jazyce
tím vytváří základ pro rozvoj kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu,
adekvátního jeho funkci a komunikativní situaci. Učivo literatury vede ke schopnosti žáků vybrat
si z kulturní nabídky, především v oblasti slovesného umění, hodnotné podněty a umožňuje
žákům hlouběji porozumět uměleckým dílům. Plní i funkci estetického vzdělávání směřujícího
ke kultivaci žáků a vytváření kladného vztahu k duchovním i hmotným hodnotám. Učivo cizího
jazyka vede žáky k osvojení praktických znalostí cizího jazyka jako nástroje dorozumění v
situacích každodenního osobního, společenského a pracovního života, rozšiřuje znalosti o
světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikační dovednosti,
poznáváním jiných kultur je učí toleranci k hodnotám jiných národů.
Společenskovědní vzdělávání
Učivo společenskovědní oblasti pomáhá žákům hlouběji porozumět vlastní osobnosti i
společnosti, v níž žijí. Učí je řešit praktické otázky právního, sociálního a ekonomického
charakteru, orientovat se v politice, aktivně se zapojovat do občanského života a odpovědně
se rozhodovat a jednat.
Matematicko-přírodovědné vzdělávání
Učivo matematiky, fyziky a chemie poskytuje žákům soubor matematických a přírodovědných
vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni tak, aby byli schopni pomocí těchto poznatků
řešit praktické problémy běžného života i své profese.
Zdraví a rozvoj tělesné kultury
Učivo této vzdělávací oblasti rozvíjí motoriku žáků, všeobecné pohybové schopnosti a
specifické pohybové dovednosti, vede žáky k úsilí o optimální stav tělesné zdatnosti a účinné
ochraně v situacích ohrožení. Přispívá k upevňování volních vlastností – vytrvalosti, vědomělé
kázně a sebekázně, překonávání překážek. Podporuje u žáků preferenci zdravého životního
stylu a odpovědnosti za své zdraví.
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
Učivo v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) připravuje žáky k tomu, aby
byli schopni pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívali v průběhu studia, ve své praxi
po absolvování školy i soukromém a občanském životě. Náplň této obsahové složky umožní
žákům naučit se pracovat s příslušným základním a aplikačním programovým vybavením na
uživatelské úrovni. Důraz je kladen také na dovednost pracovat s informacemi, a to i s využitím
informačních a komunikačních možností sítě Internet.
Odborné vzdělávání
Odborný základ vzdělávání
Učivo předmětů povinného odborného základu: poskytuje žákům základní přehled a potřebné
poznatky pro pochopení problematiky profilujících odborných předmětů. Profilující odborné
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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učivo vyučovacích předmětů v oblasti elektrotechniky umožňuje získat vědomostní základ pro
hlavní uplatnění v oboru. Snazší pochopení odborné problematiky umožňují znalosti a manuální
dovednosti získané v předmětu odborný výcvik a seznámení s konkrétními činnostmi.
Specifická část odborného vzdělávání
Učivo výběrových vyučovacích předmětů umožňuje dotvořit profil absolventa s určitým
zaměřením.
Klíčové dovednosti
Vzdělávací program vede žáky k dlouhodobému cílenému osvojování klíčových dovedností,
které jsou zaměřeny na integraci a následnou praktickou aplikaci jak poznatků a vědomostí
obecně i odborně teoretického charakteru, tak i dílčích praktických dovedností, získaných
v jednotlivých předmětech. Jedná se o klíčové dovednosti: komunikativní, personální a
interpersonální dovednosti, dovednost řešit problémy a problémové situace, numerické
aplikace, dovednosti využívání informačních technologií včetně základů práce s osobním
počítačem. Všechny jsou pro obor v podstatě stejně důležité pro jeho šíři odborného záběru.
Již od 1. ročníku přípravy se směřuje k realizaci jednotlivých klíčových dovedností ve
všech vyučovacích předmětech. Osvojování komunikativních dovedností probíhá především v
českém jazyce a literatuře, kde se požadují samostatné ústní i písemné projevy žáků. Stejně je
tomu i ve výuce cizího jazyka. I v ostatních všeobecně vzdělávacích předmětech a odborných
předmětech vyučující tyto dovednosti záměrně pěstují a zdokonalují. Pozornost je věnována i
rozvoji klíčových dovedností vztahujících se k problematice personálních a interpersonálních
vztahů, které jsou rozvíjeny jednak při výuce společenskoekonomické nauky, jednak tvorbou
pozitivního sociálního klimatu na škole, jednoznačně stanovenými požadavky na chování žáků
i vyučujících, popř. prostřednictvím žákovské samosprávy apod. Usilujeme o to, aby se žáci
uměli vyjadřovat přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných. Při rozvíjení personálních kompetencí vedeme žáky k tomu, aby byli schopni plánovat
a řídit své učení, spolupracovat s ostatními a pracovat jako členové týmu. Obdobně probíhá
realizace těchto dovedností i v tělesné výchově a výchově ke zdraví. Dovednosti pracovat
s informacemi a pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem jsou realizovány
především ve vyučovacím předmětu informační a komunikační technologie, od 2. ročníku jsou
aplikovány při řešení žákovských projektů (např. formou zpracování písemné dokumentace
na PC o průběhu řešení žákovského projektu) a při grafických návrzích pro praktické využití.
Vzhledem k uplatnění v profesi je od 2. ročníku přípravy zvláštní pozornost věnována dosažení
odpovídajících dovedností v oblasti numerických aplikací. Cíle numerických aplikací jsou
realizovány průběžně při řešení komplexně koncipovaných praktických úkolů simulujících
reálné pracovní situace. V úkolech jsou integrovány a aplikovány poznatky především
z oblasti matematiky, fyziky, chemie a návazně také z technického kreslení, strojnictví,
elektrotechnologie, elektrických strojů a přístrojů, výpočetní techniky, měření a regulace a
ekonomie. Úkoly mohou být žákům předkládány ve formě žákovských projektů, které obsahově
navazují na učivo probrané v příslušných předmětech a mají postupně komplexnější a složitější
charakter. Jejich zadávání a řešení probíhá počínaje 2. ročníkem. O přesnějším časovém
vymezení rozhodují vyučující, kteří žákovské projekty zadávají. Téma každého žákovského
projektu je řešeno zpravidla skupinou žáků (například 5 až 15 žáků dle náročnosti a rozsahu
řešení). Témata projektů jsou volitelná žáky a konzultována s vyučujícími, důraz je kladen na
převážně samostatnou práci skupiny a také na společné hodnocení realizovaného projektu.
Stěžejní činnosti žáků při řešení projektů jsou zaměřeny na realizaci cílů komunikativních a
řešení problémových situací, využitím projektové metody ve výuce dochází také k realizaci cílů
z ostatních oblastí klíčových dovedností.Témata pro zadávané projekty mohou být volena v
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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souladu s náplní odborného výcviku, kde si mohou žáci realizovat některé závěry řešených
projektů v praxi.
Organizace výuky
Studium je organizováno jako tříleté denní. Organizace výuky se řídí platnými právními
předpisy. Stěžejním dokumentem pro organizaci výuky je konkretizovaný učební plán, který je
součástí pedagogické dokumentace oboru školy a vychází z rámcového vzdělávacího plánu
pro obor.
Odborný výcvik lze organizovat v dílnách SOUt a na pracovištích firem. V průběhu 3. ročníku
by měl žák alespoň 4 týdny získávat pracovní zkušenosti na reálných pracovištích firem.
Cílem tohoto období je především poznání pracovního prostředí, organizace práce, pracovního
tempa, nároků na pracovníky, ale i kontakt se zaměstnanci a zaměstnavateli a rozšíření
pracovních zkušeností.
Hodnocení žáků a diagnostika
Klasifikace žáků za první a druhé pololetí školního roku probíhá podle platného Klasifikačního
řádu, který je součástí Školního řádu.
Péče o integrované žáky – speciálně pedagogická péče
Integrujeme žáky s SPU, tělesným postižením atd. V současné době zajišťuje tuto péči
výchovný poradce a všichni učitelé. Naši pedagogové sdílí filosofii integrace a věnují se
dětem se speciálními potřebami, nevydělujeme žáky se speciálními potřebami, považujeme za
přínosné neznačkovat tyto děti a zároveň jim zajistit potřebnou podporu.
Výchovné poradenství, psychologická péče a prevence sociálně patologických jevů
- pomoc při potížích v učení, v chování, ve vztazích ve škole, v životě
- podpora v krizích a konfliktech
- spolupráce s dalšími institucemi, úřady, občanskými sdruženími
- profesní poradenství, volba školy
Metodické přístupy
Metody a formy vzdělávání volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu, konkrétní
situaci ve vyučovacím procesu a dle možností školy. Cílem vzdělávání je vytvářet a rozvíjet
profesní schopnosti a vlastnosti žáků včetně schopností jednat se spolupracovníky, vést je k
odpovědnosti za vlastní chování, samostatnosti při plnění úkolů a rozhodování, estetického
cítění a vztahu k životnímu prostředí. Důležitou součástí výchovy je vyučování odborného
výcviku ve spolupráci s podnikatelskou sférou v provozních podmínkách, popř. v podmínkách
jim se co nejvíce blížících. Při hodnocení žáků je kladen důraz na praktické vědomosti a
dovednosti. Pojetí výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech je popsáno v jejich pojetí.
V odborné složce vzdělávání preferují vyučující činnostní pojetí výuky. Toto pojetí naprosto
převládá ve vyučovacích předmětech práce s počítačem a odborný výcvik, vyučující jej však
uplatňují v největší možné míře i v ostatních teoretických odborných předmětech, např.
zadáváním již uvedených projektů, které žáci samostatně (popř. v týmech) řeší. Tímto
způsobem jsou žáci připravováni k samostatnému výkonu příslušného povolání, tedy i k řešení
problémových situací, které se při tomto výkonu běžně vyskytují.
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Jednotícím přístupem k oběma vzdělávacím složkám je cílevědomé působení všech
vyučujících, směřující k tomu, aby si žáci osvojili klíčové dovednosti, zabezpečující jejich
žádoucí profesní mobilitu.
Za účelem realizace výchovných a vzdělávacích cílů a klíčových dovedností jsou již od
1.ročníku aplikovány ve výuce jednotlivých předmětů především diskusní metody, metody
řešení problémových příkladů a případů, výchovně-vzdělávací hry, metody řešení mezních a
konfliktních situací, inscenační metody apod.
Od 3. ročníků se očekává, že metodický repertoár bude rozšířen o aktivní využití projektové
metody. Žáci tak budou vedeni k řešení komplexních problémů i k získávání praktických
zkušeností. Tematické zaměření projektů by mělo také výrazně posílit motivaci žáků, podpořit
rozvoj jejich vzájemných vztahů i komunikativních dovedností, prohloubit jejich dovednosti
potřebné pro řešení problémů i týmovou práci.
Výše uvedené metody a didaktické postupy přímo směřují k dosažení jednotlivých formativních
cílů klíčových dovedností. Při všech formách výuky je nezbytně nutné dodržovat předepsané
příslušné požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Neoddělitelnou součástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Ve výchovně-vzdělávacím procesu musí
výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů,
zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od
všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro studijní obor. Poučení žáků o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci , jakož i ověření znalostí žáků musí být prokazatelné.
Prostory pro výuku musí odpovídat požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy. Nácvik
a procvičování činností mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební
osnovou a v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé
a v souladu s podmínkami, za nichž mohou mladiství konat tyto práce z důvodu přípravy na
povolání.
Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:
1. Důkladné a prokazatelné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, protipožárními předpisy a s
technologickými postupy.
2. Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.
3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.
4. Vykonávání stanoveného dozoru:
Práce pod dozorem
Vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování zásad
BOZP a pracovního postupu na pracovním místě s bezpečnostním rizikem tak, aby mohla
bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů
nebo ohrožení zdraví.
Při práci s dohledem
Osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a v průběhu prací
jednotlivá pracovní místa kontroluje.Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní
probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích pracovníků příslušného
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učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu, příslušných předpisů bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, hygieny práce a na podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci
požadavky příslušného tematického celku plní.
V přípravě je řešena i problematika chování žáků v situacích osobního a obecného ohrožení
a osvojení zásad první pomoci.
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2.3. Charakteristika školy
Kořeny dnešního SOUt a U jsou spojeny se založením akciové společnosti LADA v roce 1919.
Již v roce 1920 byli přijati dva učni. Prvním učněm byl Jan Hajný (otec byl hedvábnický mistr a
byl prvním zaměstnancem ze Soběslavi v podniku LADA a.s.).
V této době se vyučoval obor Mechanik šicích strojů a posléze Zámečník a Nástrojař. Učni
vykonávali praktickou výuku na dílnách pod vedením předních dělníků. Na teoretické vyučování
docházeli do živnostenské pokračovací školy.
14. prosince 1959 byl vydán statut Odborného učiliště n. p. LADA. SOU několikrát měnilo
působiště (přestavby apod.). Podnik LADA měl velký zájem o výchovu učňovského dorostu a
vybudoval celý komplex moderních a dobře vybavených budov (škola, dílna, domov mládeže
aj.) v bývalém provozu Hedva, který je nyní majetkem kraje a užívá ho Střední odborné učiliště
technické a Učiliště. Delimitace proběhla ke dni 1. července 1991 (zřizovatel: Ministerstvo
průmyslu ČR) a tímto dnem se SOUt a U stalo samostatnou státní příspěvkovou organizací.
Od tohoto data nemá SOU vazby na žádný výrobní podnik a vyučuje žáky jako kterákoliv jiná
střední škola. 1. 11. 1992 nastala změna zřizovatele na Ministerstvo hospodářství ČR. Další
změna zřizovatele nastala dne 1. 11. 1996 - MŠMT ČR. Dne 1. 7. 1998 došlo ke sloučení
našeho SOUt a U Soběslav se SOU zemědělským Soběslav. SOU technické a Učiliště se
stalo nástupnickou organizací a je jediným Středním odborným učilištěm v Soběslavi. Poslední
změna zřizovatele na Jihočeský kraj proběhla 1. 7. 2001.
Ve školním roce 1992/93 se začal (vlivem recese v národním hospodářství) projevovat pokles
zájmu o strojírenské obory. Největší pokles žáků byl ve šk. roce 1993-94, kdy celkový počet
činil 95 žáků a žákyň.
Ve školním roce 1996/97 již nebyl na SOU žádný strojař v tříletém učebním oboru. Současný
počet žáků je 292.
Výrazný pokles zájmu (ze strany rodičů a žáků) o tradiční strojírenské obory není specifickým
jevem našeho SOU, ale projevuje se téměř ve všech zařízeních tohoto typu. Následkem je velký
nedostatek odborně připravených absolventů pro výkon dělnických povolání ve strojírenském
průmyslu (např. soustružník, frézař, brusič, nástrojař, zámečník atd.)
Škola sdružuje:
Střední odborné učiliště technické
SOUt připravuje žáky pro výkon dělnických povolání a odborných činností odpovídajících
příslušnému učebnímu oboru. Studium se zakončuje závěrečnou zkouškou a získáním
výučního listu. Žáci získají střední odborné vzdělání. SOUt zajišťuje žákům teoretické a
praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Délka studia v učebních oborech je 3 roky.
Studium na SOUt je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou devítiletou školní docházku.
Kapacita: 303 žáci
Domov mládeže
Žáci jsou ubytováni v pokojích hotelového typu (čtyřlůžkový pokoj s koupelnou a sociálním
zařízením).
Součástí domova mládeže je knihovna, společenské místnosti, fotokomora, sklad sportovního
vybavení, posilovna a další provozní prostory. .
Kapacita: 80 lůžek
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Žáky a žákyně, kteří nemají možnost dojíždění, ubytujeme na moderním domově mládeže
hotelového typu. Jedná se o čtyřlůžkové pokoje s koupelnou a příslušenstvím.
Domov mládeže je součástí celého vzdělávacího komplexu. Je umístěn v pěkném a klidném
prostředí a žáci zde mají možnost kulturního a sportovního vyžití v těchto aktivitách: návštěvy
kina, společenské místnosti s audiovizuální technikou, internetová učebna, zájezdy na kulturní
a sportovní akce, posilovna, tělocvična, loděnice, sportovní kroužky atd.
Školní jídelnu
SOUt nemá vlastní vývařovnu, ale pouze výdejnu. Strava je dovážena. Neubytovaní žáci mají
možnost zakoupení oběda. Celodenní strava pro žáky ubytované na domově mládeže se
skládá ze snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny, večeře, druhé večeře. Součástí jídelny je
prodejna nápojů pro zajištění pitného režimu žáků.
Kapacita: 200 jídel
SOU organizuje pro žáky kroužky:
výpočetní technika - INTERNET
atletika
basketbal
odbíjená
florbal a další
V rámci produktivní práce žáků a hospodářské činnosti SOUt nabízíme široké veřejnosti za
velmi výhodné ceny tyto činnosti:
• instalatérské práce (rozvody v plastu, mědi a pozinku, kanalizace apod.)
• kovoobráběcí a zámečnické práce
• broušení nástrojů (frézy, hoblovací nože apod.)
• ubytování
• holičství a kadeřnictví
• opravy automobilů, traktorů a zemědělských strojů
• elektroinstalační práce
• revize elektrického zařízení
SOU má vlastní svářečskou školu a poskytuje pro veřejnost tyto kurzy:
Proškolení a přezkoušení svářečů základních kurzů z bezpečnostních předpisů podle ČSN 05
0601, 05 0610, 05 0630
Zaškolení svářečského dělníka
ZP 311-2W01 (dříve D - G2) - řezání a drážkování kyslíkem
ZP 111-1W01 (dříve D - E1) - stehování elektrickým obloukem
ZP 135-1W01 (dříve D - M1) - stehování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře
Základní kurzy svářečů
ZK 111 W01 (dříve Z - E1) - svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
ZK 311 W01 (dříve Z - G1) - svařování plamenem
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ZK 135 W01 (dříve Z - M1) - svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře
ZK 135 W01 - doplňkový (předpokladem je, že má svářeč ZK 111 W01)
SOU má vlastní autoškolu. U vybraných učebních oborů (viz přehled oborů) mohou žáci získat
řidičský průkaz těchto skupin:
A motocykl, B osobní automobil, C nákladní automobil,T traktor.
SOU technické je malá škola "rodinného typu" s individuálním přístupem ke
studentům.Pedagogové jsou obeznámeni s potřebami jednotlivých studentů a dovedou na ně
adekvátně reagovat. Absolventi po zdárném po ukončení jsou žádáni pro práci v soukromém
i státním sektoru, většina nemá problém s uplatněním se na trhu práce.
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2.4. Profil absolventa
Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody
a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů
demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Uvědomuje si svou národní
příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i
rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras.
Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření
společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku.
Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.
Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráce i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti
a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité
jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti.Chápe protovýznam
a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními
dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi.
Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že postupem
vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou
pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na
zmněny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a
techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu
a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.
V ústním i písemném jazykovém projevu se snaží dodržovat jazykové normy, výstižně a logicky
správně se vyjadřovat, v oficiálních projevech pak používat spisovného jazyka. V cizím jazyce
rozumí jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu
aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích.Dovede získat v
cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo
přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tématice. Ovládá v cizím jazyce
nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.
Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou
literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky
a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy,...).
Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat,
hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při
řešení problémů a úkolů v běžných i profesních situacích.
Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné
práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na
člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.
Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučřen o nebezpečí neodpovědného
sexuálního chování, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží
se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným
představám o využívání volného času.
Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich
řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy
při realizaci řešení a dodržovat je.
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Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i
mimopracovním životě.
Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska
profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního
uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.Orientuje se i v základních
ekonomických otázkách této problematiky.
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Dílčí kompetence
● 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
● 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 ze strany jiných lidí
● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
Kompetence k řešení problémů
Dílčí kompetence
● 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 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)
Komunikativní kompetence
Dílčí kompetence
● vyjadřovat se přiměřeně k 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 běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a
základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
Personální a sociální kompetence
Dílčí kompetence
● 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 plnit odpovědně 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
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Dílčí kompetence
● 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 k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Dílčí kompetence
● 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
Matematické kompetence
Dílčí kompetence
● správně používat a převádět běžné jednotky
● používat pojmy kvantifikujícího charakteru
● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít
pro dané řešení
● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
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● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
Dílčí kompetence
● 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 získaných informacím, být mediálně gramotní
Odborné kompetence
Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb
Dílčí kompetence
● zvolili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky
zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými
zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
● poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou
regeneraci vlasů
● správně pečovali o různé typy vlasů, rozpoznali závažné onemocnění vlasů a vlasové
pokožky hlavy a včas doporučili návštěvu lékaře
● upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým
ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy
odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy
● zvládli úpravu vlasů do náročných společenských, případně soutěžních účesů
● dovedli využívat znalosti z historie účesové tvorby v moderní účesové tvorbě
● upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili
řasy a obočí, kníry a plnovousy)
● zhotovovali vlasové doplňky, upravovali je a ošetřovali
● dodržovali pracovní kázeň, samostatně organizovali svou práci
● zvyšovali si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů,
návštěvami předváděcích akcí a soutěží v účesové tvorbě
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Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy
Dílčí kompetence
● vhodně volili přípravky podle jejich vlastností a možností použití
● bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění
● dodržovali správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich
životnosti
● sledovali průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem
je doporučovali zákazníkům
● motivovali zákazníka k nákupu přípravků odborným zdůvodněním potřeb při péče o vlasy
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
Dílčí kompetence
● posoudili možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů
a pokožky kštice
● dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;
● rozvíjeli vlastní výtvarné činnosti a zdokonalovali se v provádění návrhové kresby úpravy
vlasů
● rozvíjeli estetické cítění a uplatňovali estetická hlediska při poskytování kadeřnických služeb
i v každodenním životě
● tvořili účesy s ohledem na typ zákazníka a tvar jeho obličeje a hlavy s cílem zakrýt případné
estetické nedostatky a vyzvednout estetické přednosti
Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
Dílčí kompetence
● vystupovali profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a
obchodním partnerům
● vhodně navazovali kontakt se zákazníky, uměli s nimi hovořit a naslouchat jim
● poskytovali zákazníkům poradenské služby z hlediska pravidelné domácí péče o vlasy a
jejich úpravy do požadovaného účesu
● řešili nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními
partnery
● uměli se vyrovnat se stresovými situacemi, regulovali své chování, aby nedocházelo ke
konfliktům a napětí mezi lidmi, pečovali o své duševní zdraví
● pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu
Vést podnikatelskou agendu
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Dílčí kompetence
● orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu
● využívali marketingových nástrojů k prezentaci provozovny
● sjednávali nákup přípravků používaných k péči o vlasy a pokožku kštice
● kalkulovali cenu poskytovaných služeb
● vyhotovovali obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
Dílčí kompetence
● 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, displeje apod.),
rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění
závad a možných rizik
● znali systém péče státu 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
Dílčí kompetence
● 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 trvale udržitelného rozvoje
Dílčí kompetence
● 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 se svými finančními prostředky
● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí
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2.5. Podmínky realizace ŠVP
Od prvního ročníku je výuka členěná tak, že se střídá pravidelně týden odborného výcviku s
týdnem teoretického vyučování.
Personální zajištění
Pedagogický sbor tvoří 40 pedagogických pracovníků, všichni pedagogičtí pracovníci splňují
požadavky odborné a pedagogické způsobilosti.
Materiální zajištění
K dispozici je 12 učeben. Jedna je specializovaná na výuku IKT, jedna na výuku
elektrotechnických předmětů.
Škola je vybavená 12 počítači propojenými v síti. Internet je realizován pevným připojením.
V areálu školy jsou dílny, ve kterých probíhá výuka odborného výcviku. Část výuky odborného
výcviku probíhá v odloučeném pracovišti. Žáci vyšších ročníků mají možnost vykonávat
odborný výcvik na smluvních pracovištích odborných firem.
Pro tělesnou výchovu je využíván sportovní areál Spartaku Soběslav (sportovní haly, atletický
stadion, házenkářské hřiště, hřiště s umělým povrchem), prostory RELAX Soběslav (hala pro
aerobik, posilovna, squash). Přímo v areálu školy je k dispozici posilovna s prostory pro stolní
tenis, která je bohatě využívána i v odpoledních a večerních hodinách žáky ubytovanými na
DM.
Občerstvení a pitný režim zajišťuje školní bufet.Školní jídelna nabízí možnost zakoupení obědů
pro žáky dojíždějící a místní, celodenní stravování pro ubytované na DM.
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Neoddělitelnou součástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Ve výchovně-vzdělávacím procesu musí
výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů,
zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od
všeobecného
ke konkrétnímu, tj. specifickému pro studijní obor.
Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci , jakož i ověření znalostí žáků musí
být prokazatelné. Prostory pro výuku musí odpovídat požadavkům stanoveným zdravotnickými
předpisy. Nácvik a procvičování činností mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu
stanoveném učební osnovou a v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy
prací pro mladistvé a v souladu s podmínkami, za nichž mohou mladiství konat tyto práce z
důvodu přípravy na povolání.
Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:
1. Důkladné a prokazatelné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, protipožárními předpisy a s technologickými postupy.
2. Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.
3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.
4. Vykonávání stanoveného dozoru:
Práce pod dozorem
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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Vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování zásad
BOZP a pracovního postupu na pracovním místě s bezpečnostním rizikem tak, aby mohla
bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů
nebo ohrožení zdraví.
Při práci s dohledem
Osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a v průběhu
prací jednotlivá pracovní místa kontroluje. Stanovení příslušného stupně dozoru na
konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích pracovníků příslušného
učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu, příslušných předpisů bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, hygieny práce a na podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci
požadavky příslušného tematického celku plní.
V přípravě je řešena i problematika chování žáků v situacích osobního a obecného ohrožení
a osvojení zásad první pomoci.

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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2.6. Spolupráce se sociálními partnery
Spolupráce se sociálními partnery
Škola dlouhodobě spolupracuje s institucemi a firmami, které mají vztah k obsahu vzdělávacího
programu, ke zkvalitnění výstupu vzdělávacího procesu a k uplatnění absolventů.
Hlavní sociální partneři:
• Úřad práce v Táboře
• Jihočeská hospodářská komora
• Cech instalatérů
• Sdružení odborných škol ČR provozujících autoškolu
• Svaz chladicí a klimatizační techniky
• Asociace středních škol oborů Kadeřník
• Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníku a kovářů - podkovářů Čech, Moravy a Slezska.
• ASŠK Tábor
• Rodiče žáků
• Firmy (smluvní pracoviště) u kterých žáci vykonávají praktické vyučování:
Studio K2, Jana Myšíková, nám. Míru143, Jindřichův Hradec
Holičství, Kadeřnictví, Alena Trefilová, Žižkovo nám. 190, Mladá Vožice
Kadeřnictví Dagmar, Dagmar Holcová, Nám Míru 99, Deštná
Kadeřnictví, Dana Přibylová, Dlouhá 125, Strmilov
Lenka Marýšková, holičství a kadeřnictví, Kasárenská 234, Jindřichův Hradec III
Irena Novotná, Kadeřnictví, Radouňka 177, Jindřichův Hradec
Holičství a kadeřnictví, Marika Bílková, P. Brandla 753/II, Veselí nad Lužnicí
Kadeřnictví, Smekalová Božena, Nová 401, Kunžak
Zdeňka Želivská – Salon Gloria, Kotnovská 3016, Tábor
Holičství, kadeřnictví, Pflegerová Alena, Čsl. armády 2242, Tábor
Holičství, kadeřnictví, Zdeňka Kroužková, Dr. E. Beneše 242/14, Sezimovo Ústí
Kadeřnictví LEXI, Michaela Leixnerová, Jindřiš 40, Jindřichův Hradec
Miroslava Kofroňová, Husovo nám. 531, Tábor
Michaela Štěpánová, Holičství, kadeřnictví, Sázava 68, Pelhřimov
Lenka Hájková, Holičství a kadeřnictví, Lodhéřov 37
Šárka Maxerová, holičství a kadeřnictví, Lužnická 96/2, Soběslav
Dáša Lamačová - Kadeřnictví, Jáchymova 397, Jindřichův Hradec
Kadeřnictví, Marcela Krausová, Panská 136, Jindřichův Hradec
STUDIO PRO-HAIR, Za Kostelem 81, Jindřichův Hradec
Kadeřnictví, Vlasta Kroupová, Otakarova 2001/2, České Budějovice
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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2.7. Začlenění průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů
a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie.
Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské
gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného
aktivního občana.
Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž
se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je
také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy.
Pokrytí předmětem
● Matematika
● Základy přírodních věd
● Občanská nauka
● Anglický jazyk
● Německý jazyk
● Psychologie a společenská výchova
● Český jazyk a literatura
● Tělesná výchova
● Ekonomika
Integrace ve výuce
1. ročník

Matematika
Číselné obory

Člověk a životní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky.
Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v
souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního
prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy;
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život;
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji;
− respektovali principy udržitelného rozvoje;
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje;
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s
prostředím a z různých informačních zdrojů;
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů;
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním
a profesním jednání;
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí;
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví.
Pokrytí předmětem
● Matematika
● Chemie
● Základy přírodních věd
● Občanská nauka
● Anglický jazyk
● Německý jazyk
● Psychologie a společenská výchova
● Informační a komunikační technologie
● Český jazyk a literatura
● Tělesná výchova
● Ekonomika
Integrace ve výuce
1. ročník

Matematika
Číselné obory

Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také
úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
Pokrytí předmětem
● Matematika
● Základy přírodních věd
● Občanská nauka
● Anglický jazyk
● Německý jazyk
● Psychologie a společenská výchova
● Český jazyk a literatura
● Tělesná výchova
● Ekonomika
Integrace ve výuce
1. ročník

Matematika
Číselné obory

3. ročník

Psychologie a společenská výchova
Sociální psychologie

Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále
více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové pracovní
příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu zaměstnanosti nejen
do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na
časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, ale
také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou vykonávány; je
tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních a komunikačních
technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci
pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních
technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i
při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech,
které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.
Pokrytí předmětem
● Matematika
● Základy přírodních věd
● Občanská nauka
● Anglický jazyk
● Německý jazyk
● Psychologie a společenská výchova
● Český jazyk a literatura
● Tělesná výchova
● Ekonomika
Integrace ve výuce
1. ročník

Matematika
Číselné obory
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3. Učební plán
3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
Vzdělávací oblast

Jazykové vzdělávání a
komunikace

RVP
Minimální počet
vyučovacích
hodin za studium
týdně celkem

9

Společenskovědní
vzdělávání

3

Přírodovědné
vzdělávání

3

Matematické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví

3
3

288

96
96

96
96
96

týdně

Český jazyk a literatura

5

165

Anglický jazyk

6

198

Německý jazyk

6

198

Občanská nauka

3

Chemie

3

99

Základy přírodních věd

1

33

Matematika

5

Tělesná výchova

3

Informační a komunikační technologie

3

99

99

165

165

2

64

66

Odborné vzdělávání

48

1536

2326 1/2

99
99

99

99
66

Ekonomika

2

66
2326 1/2

Výtvarná výchova

3

Psychologie a společenská výchova

2

66

Technologie

8

264

Materiály

Celkem

165
99

99

Ekonomické vzdělávání

99
132

132

3

celkem

363

363

Vzdělávání v
informačních a
komunikačních
technologiích

Disponibilní dotace

ŠVP
Počet vyučovacích
hodin za studium

Vzdělávací obor

4 1/2

99

148 1/2

Zdravověda

3

99

Odborný výcvik

50

1650

20
2432

3349 1/2
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3.2. Ročníkový
Vzdělávací okruhy
Všeobecné vzdělávací předměty

I

II

III

ŠVP

10

10

11

31

Český jazyk a literatura

2

1 1/2

1 1/2

5

Anglický jazyk

2

2

1

2

6

Německý jazyk

22

23

21

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Chemie

1

1

1

3

Základy přírodních věd

X

1

X

1

Matematika

2

1 1/2

1 1/2

5

Tělesná výchova

1

1

1

3

2

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

X

X

2

2

22

24 1/2

24

70 1/2

Výtvarná výchova

1

1

1

3

Psychologie a společenská výchova

X

1

1

2

Technologie

3
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4. Učební osnovy
4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace
4.1.1. Český jazyk a literatura
Učební osnova předmětu: Český jazyk a literatura
Obor studia: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 155
Platnost: od 1. 9. 2009
Pojetí předmětu
Obecný cíl:
Předmět český jazyk a literatura je součástí všeobecného vzdělání a směřuje k tomu, aby si
žáci vytvořili následující občanské, klíčové a odborné kompetence.
Absolvent:
- chápe český jazyk jako prostředek dorozumívání i jako nástroj myšlení
- vyjadřuje se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v mluvených i psaných projevech
- v písemném projevu správně aplikuje pravidla českého pravopisu
- je schopný pracovat v týmu
- vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování
- dovede pracovat s textem – provádět jeho formální i obsahovou interpretaci
- využívá informací z běžných i odborných textů při řešení konkrétních problémů
- dovede pracovat s osobním počítačem, komunikovat elektronickou poštou, získávat
informace ze sítě Internet
Charakteristika učiva
Předmět se skládá ze tří oblastí, které se vzájemně prolínají. Jazykové vzdělání a práce
s textem stejně jako komunikační a slohové vzdělání učí žáky aktivně užívat jazyka jako
prostředku komunikace a kultivují jazykový projev žáků. Literární a estetické vzdělávání je
zaměřeno na práci s uměleckým textem, pochopení a využívání kulturního dědictví.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot.
Předmět český jazyk a literatura přispívá k rozvoji komunikačních schopností a ovlivňuje
utváření hodnotové orientace žáků, a to nejen v oblasti umělecké a kulturní, ale i v oblasti
společenské a mezilidské. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka
a je ochranou proti snadné manipulaci. Obecným cílem estetického vzdělání je utvářet kladný
vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě a ochraně.
Strategie výuky

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, rozvíjí je vzhledem
ke společenskému a profesnímu zaměření žáků. Těžištěm výuky je rozvoj vyjadřovacích
schopností,zdokonalování písemného projevu a nácvik dovednosti přijímat text ( porozumění
a interpretace). Výuka je zaměřena na znalosti a dovednosti,které žáci využijí v praktickém
životě (slohové útvary administrativního stylu). V literární výuce převažuje četba a interpretace
uměleckých děl nebo ukázek, doplněná nezbytnými poznatky z literární historie a teorie
literatury, potřebnými pro pochopení díla nebo kulturně společenského kontextu. Literární texty
mohou být zároveň východiskem pro jazykový rozbor a prostředkem nácviku kultivovaného
čtení. V hodinách literatury je možné využít i žákovské referáty, diskusi, skupinovou práci a
práci s internetem. Žáci pracují se slovníky, s ukázkami uměleckých i neuměleckých textů , s
nahrávkami uměleckých textů a s internetem, zhlédnou filmové ukázky.
Hodnocení výsledků vzdělávání
V každém ročníku píší žáci dvě kontrolní slohové práce. Na tyto kontrolní práce se studenti
připravují soustavou cvičných prací školních i domácích. Průběžně jsou zařazovány diktáty,
doplňovací cvičení, větné rozbory a testy. Při ústním zkoušení žáka jsou hodnoceny nejenom
věcné znalosti, ale i úroveň vyjadřování. Kromě tradičních metodických postupů jsou do hodin
zařazovány i komunikační hry, soutěže a krátká mluvní cvičení.
Mezipředmětové vztahy
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je spjat s dalšími předměty, zejména s občanskou
naukou
- žáci pochopí společensko-historické pozadí a dovedou zařadit literární díla do širších
společenských souvislostí
- žáci dovedou rozlišit kulturní odlišnosti různých národností
- žáci si vytvářejí pozitivní hodnotovou orientaci
- dovedou slušně jednat s ostatními lidmi, uplatňovat zásady asertivního jednání
- žáci dovedou získat informace ze sítě Internet a zpracovat je
- zvládnou komunikaci elektronickou poštou
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

Dotace

2

1 1/2

1 1/2

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
- uměli vyhledávat informace o pracovních příležitostech, orientovali se v nich
a posuzovali je z hlediska svých předpokladů a pracovních cílů
- vyjadřovali se správně při písemné i verbální komunikaci
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● Člověk a životní prostředí
Žáci si uvědomují odpovědnost člověka za životní prostředí, efektivně pracují s
informacemi, tj. dovedou je získávat a kriticky vyhodnocovat.
● Informační a komunikační technologie
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
- prezentovali výsledky své práce před skupinou lidí
- správně se vyjadřovali a vystupovali
- dovedli používat programové vybavení počítače a pracovat s informacemi získanými ze
sítě Internet
● Občan v demokratické společnosti
Žáci jsou vedeni k tomu, aby dovedli jednat s lidmi, posuzovat jejich názory a přijímat je,
jsou-li vhodnější, hledat kompromisní řešení, aby pracovali v týmu, dovedli prosadit a
obhájit své názory, pokud jsou přesvědčeni o jejich správnosti Měli by se orientovat se v
masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit, rozvíjet své komunikativní dovednosti
jako prostředek myšlení, mít vhodnou míru sebevědomí a sebekritiky.
1. ročník - dotace: 2, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 34 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

Komunikativní kompetence
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika),
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní
vztah
● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
● uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském
a světovém kontextu
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Obecné poznatky o jazyce
výsledky vzdělávání
● vysvětlí jazyk jako společenský jev
● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový
jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy
a ve vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci
● popíše základní skupiny evropských
jazyků

4

učivo
- čeština – národní jazyk
- postavení češtiny mezi ostatními
evropskými jazyky
- slovo a slovní zásoba
- spisovné a nespisovné útvary národního
jazyka
- slovníky

● pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
Zdokonalování jazykových a
12
pravopisných vědomostí a dovedností
výsledky vzdělávání
učivo
● v písemném projevu uplatňuje znalosti - principy českého pravopisu
českého pravopisu, aplikuje zákonitosti - obohacování slovní zásoby
- význam slov
tvoření českých slov
- druhy slov
● nahradí běžné cizí slovo českým
- mluvnické kategorie jmen a sloves
ekvivalentem a naopak
- základní principy větné stavby, větné členy
● určuje slovní druhy a mluvnické
kategorie jmen a sloves
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● dovede se logicky ptát na větné členy
● odhaluje
a
opravuje
nedostatky a chyby

jazykové

Komunikační a slohová výchova
12
výsledky vzdělávání
učivo
● komunikuje na patřičné úrovni v různých - slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
- funkční styly
oblastech života
- mluvený projev připravený a nepřipravený
● přednese krátký projev
- komunikační situace
● dovede výstižně vyjádřit své myšlenky - kultura řeči
- vypravování
● argumentuje a obhajijue svá stanoviska
● umí klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
● vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
● rozlišuje konvenčnost a nekonvenčnost
vyjadřování
● vystihne charakteristické znaky různých
druhů textu a rozdíly mezi nimi
● posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
Práce s textem
výsledky vzdělávání
● zjišťuje
potřebné
informace
dostupných zdrojů, vybírá je
přistupuje k nim kriticky

učivo

5

z - zdroje informací
a - média, knihovny a jejich služby
- internet
- studium textu (orientace v textu, pochopení
● umí pracovat s internetem
textu)
● používá klíčových slov při vyhledávání - práce s informacemi z textu, jejich
hodnocení
informačních pramenů
- zpětná reprodukce textu
● rozlišuje závažné a podružné informace
● rozumí obsahu přiměřeného textu i jeho
části, dovede obsah vyjádřit vlastními
slovy
● má přehled o knihovnách a jejich
službách
Práce s literárním textem
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výsledky vzdělávání
učivo
● vystihne charakteristické znaky různých - literatura věcná a umělecká
- základy teorie literatury
literárních textů a rozdíly mezi nimi
- literární druhy a žánry
● rozliší literární díla podle druhů a žánrů
- četba a interpretace literárního textu
- metody interpretace textu
● postihne význam textu
- tvořivé činnosti
● text interpretuje a debatuje o něm
● vyjádří vlastní
uměleckých děl

prožitky

z

daných

Česká a světová literatura
9
výsledky vzdělávání
učivo
● vysvětlí základní literárně historické - nejvýznamnější literární památky a autoři
starověku, středověku i novověku
pojmy
literárně
historická
charakteristika
● zná nejvýznamnější literární památky
jednotlivých epoch a slohových období od
● interpretuje vybraná díla a diskutuje o počátku do současnosti
- vysvětlení základních pojmů
nich
● porovnává časkou a světovou literaturu
z
hlediska
úrovně,
tématického
zaměření, aktuálnosti a čtivosti
Čtenářská beseda
15
výsledky vzdělávání
učivo
● vlastními slovy vypráví o knihách, - četba a interpretace vybraných děl
české a světové literatury, uspořádaných do
filmech a divadelních představeních
tematických celků
- žákovské referáty
- ukázky z filmového zpracování literárních
děl
Kultura

3
výsledky vzdělávání
učivo
● orientuje se v nabídce kulturních - kultura a kulturní instituce v České republice
a v našem regionu
institucí, zejména ve svém regionu
- kultura národností žijících na našem území
● pozná a porovná typické znaky kultur
- principy kulturního chování ve společnosti
hlavních národností na načem území
- umění a kýč
● popíše vhodné společenské chování v
dané situaci a umí ho také prakticky
použít
● rozezná hodnotný a pokleslý umělecký
projev
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 38 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

2. ročník - dotace: 1 1/2, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
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Personální a sociální kompetence
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika),
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní
vztah
● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
● uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském
a světovém kontextu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Zdokonalování jazykových a
8
pravopisných vědomostí a dovedností
výsledky vzdělávání
učivo
● v písemném projevu uplatňuje znalosti - principy českého pravopisu
- druhy slov
českého pravopisu
- mluvnické kategorie jmen a sloves
● aplikuje zákonitosti tvoření českých slov
- základní principy větné stavby, větné členy
● určuje slovní druhy a mluvnické
kategorie jmen a sloves
● dovede se logicky ptát na větné členy a
druhy vedlejších vět
● odhaluje
a
opravuje
nedostatky a chyby

jazykové

Komunikační a slohová výchova
12
výsledky vzdělávání
učivo
● vyjadřuje se věcně správně, jasně a - komunikační situace, kultura řeči
- projevy prostě sdělovací (osobní dopis,
srozumitelně
pozdrav, blahopřání)
● rozlišuje konvenčnost a nekonvenčnost
- úřední dopis, žádost, stížnost, reklamace,
vyjadřování
objednávka, inzerát
● umí rozlišit osobní a úřední dopis z - vyplňování formulářů
hlediska funkčního a správně stylizovat - popis prostý a odborný
- charakteristika
obě formy dopisu
● dovede správně používat odborné názvy
ze svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, zejména v odborném
popisu
● odborně se vyjadřuje o jevech
svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného
a výkladového
● vytvoří
základní
administrativního stylu

útvary

● přednese krátký projev
Práce s textem
výsledky vzdělávání

učivo

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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● zjišťuje potřebné informace z různých - zdroje informací
- média, knihovny a jejich služby
zdrojů a hodnotí je
- internet
● umí pracovat s internetem
- studium textu (orientace v textu, pochopení
● používá klíčová slova při vyhledávání textu)
- práce z informacemi z textu, jejich
informací
hodnocení
● orientuje se v denním tisku
- zpětná reprodukce textu
● rozlišuje závažné a podružné informace
● dovede obsah přiměřeného
vyjádřit vlastními slovy

textu

● pořizuje výpisky z odborného textu
● má přehled o knihovnách a jejich
službách
Česká a světová literatura
8
výsledky vzdělávání
učivo
● vystihne charakteristické znaky různých - nejvýznamnější literární památky a autoři
starověku, středověku i novověku
literárních textů a rozdíly mezi nimi
literárně
historická
charakteristika
● rozliší konkrétní literární díla podle
jednotlivých epoch a slohových období od
druhů a žánrů
počátků do současnosti
- vysvětlení základních pojmů
● postihne význam textu
● text interpretuje a debatuje o něm
● vyjádří vlastní
uměleckých děl

prožitky

z

daných

● zná nejvýznamnější literární památky
● interpretuje vybraná díla a diskutuje o
nich
● porovnává českou a světovou literaturu
z
hlediska
úrovně,
tématického
zaměření, aktuálnosti a čtivosti
● popíše události ovlivňující literární díla
Čtenářská beseda
výsledky vzdělávání
● vyjádří
vlastní
názor
na
skutečnosti, diskutuje o nich

14

učivo
dané - četba a interpretace vybraných děl
české a světové literatury, uspořádaných do
tematických celků
● zná vybraná díla světové literatury a
- žákovské referáty
dokáže je interpretovat
- ukázky z filmového zpracování literárních
děl
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● interpretuje vybraná díla české literatury
v kontextu doby
● dovede porovnat vybraná díla světové a
české literatury
● vlastními slovy vypráví o knihách,
filmech a divadelních představeních
Kultura

3

výsledky vzdělávání
učivo
● orientuje se v nabídce kulturních - kultura a kulturní instituce v České republice
a v našem regionu
institucí, zejména ve svém regionu
- kultura národností žijících na našem území
● pozná a porovná typické znaky kultur
- principy kulturního chování ve společnosti
hlavních národností na našem území
● popíše vhodné společenské chování v
dané situaci a umí ho také prakticky
použít
3. ročník - dotace: 1 1/2, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika),
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní
vztah
● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském
a světovém kontextu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Obecné poznatky o jazyce
výsledky vzdělávání
učivo
● má orientační přehled o vývoji českého - vývoj českého jazyka
jazyka

1

Zdokonalování jazykových a
pravopisných vědomostí a dovedností
výsledky vzdělávání
učivo
● v písemném projevu uplatňuje znalosti - principy českého pravopisu
- souvětí souřadné a podřadné
českého pravopisu
- druhy vedlejších vět
● dovede se logicky ptát na druhy
- vztahy mezi větami hlavními
vedlejších vět

8

● rozliší větu hlavní a vedlejší
● klade správně interpunkci ve větě i
souvětí
● odhaluje
a
opravuje
nedostatky a chyby

jazykové

Komunikační a slohová výchova
výsledky vzdělávání

učivo

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● umí napsat profesní životopis

- profesní životopis
- řečnické útvary (projev, proslov, přednáška)
● dovede posoudit úroveň řečnických
- úvaha
vystoupení,
formulovat
základní - komunikační situace, kultura řeči
nedostatky a opravit je
● umí klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
● vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
● má přehled o základních slohových
postupech uměleckého stylu
● vystihne charakteristické znaky různých
druhů textu a rozdíly mezi nimi
Práce s textem
4
výsledky vzdělávání
učivo
● zjišťuje potřebné informace z různých - zdroje informací
- média, knihovny a jejich služby
zdrojů a hodnotí je
- internet
● umí pracovat s internetem
- studium textu (orientace v textu, pochopení
● používá klíčová slova při vyhledávání textu)
- práce z informacemi z textu, jejich
informací
hodnocení
● orientuje se v denním tisku
- zpětná reprodukce textu
● rozlišuje závažné a podružné informace
● dovede obsah přiměřeného textu i jeho
částí, dovede obsah vyjádřit vlastními
slovy
● pořizuje výpisky z odborného textu
● má přehled o knihovnách a jejich
službách
Česká a světová literatura
8
výsledky vzdělávání
učivo
● vystihne charakteristické znaky různých - nejvýznamnější literární památky a autoři
starověku, středověku i novověku
literárních textů a rozdíly mezi nimi
literárně
historická
charakteristika
● rozliší konkrétní literární díla podle
jednotlivých epoch a slohových období od
druhů a žánrů
počátků do současnosti
- vysvětlení základních pojmů
● postihne význam textu
● text interpretuje a debatuje o něm

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● vyjádří vlastní
uměleckých děl

prožitky

z

daných

● umí popsat události ovlivňující literární
díla
● zná vybraná díla světové literatury a
dokáže je interpretovat
● interpretuje vybraná díla české literatury
v kontextu doby
● své názory umí zdůvodnit, diskutuje o
nich
● vlastními slovy vypráví o knihách,
filmech a divadelních představeních
Čtenářská beseda
14
výsledky vzdělávání
učivo
● interpretuje vybraná díla české literatury - četba a interpretace vybraných děl
české a světové literatury, uspořádaných do
v kontextu doby
tematických celků
● své názory umí zdůvodnit, diskutuje o
- žákovské referáty
nich
- ukázky z filmového zpracování literárních
● vlastními slovy vypráví o knihách, děl
filmech a divadelních představeních
Kultura

3

výsledky vzdělávání
učivo
● orientuje se v nabídce kulturních - kultura a kulturní instituce v České republice
a v našem regionu
institucí, zejména ve svém regionu
- kultura národností žijících na našem území
● uvede klady a zápory masových
- principy kulturního chování ve společnosti
sdělovacích prostředků
- masová média
● pozná a porovná typické znaky kultur
hlavních národností na našem území
● popíše vhodné společenské chování v
dané situaci a umí ho také prakticky
použít
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4.1.2. Anglický jazyk
Učební osnova předmětu: Anglický jazyk
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 198
Platnost: od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle
Cílem vyučování anglického jazyka je připravit žáka na život v současné společnosti tak, aby byl
schopen dorozumět se v běžných životních situacích, získávat potřebné informace a využívat
své znalosti. Jazyková výuka připravuje žáky na běžné každodenní situace, přímou i nepřímou
komunikaci včetně dovednosti pracovat s informačními zdroji, jakými jsou například internet,
cizojazyčné příručky apod.. Výuka také rozšiřuje jejich znalosti o anglicky mluvících zemích,
učí je vztahu a úctě k odlišným národnostem a kulturám. Výuka žákům umožní snadněji se
uplatnit na trhu práce i v běžném životě. Během celého studia získají žáci slovní zásobu týkající
se běžně používaných témat.
Charakteristika učiva
Systematické rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků v těchto kategoriích:
1. řečové dovednosti (poslech s porozuměním, práce s textem, ústní a písemné vyjadřování,
dialog)
2. jazykové prostředky (výslovnost, slovní zásoba, gramatika, pravopis)
3. tématické celky a komunikační situace (oblast pracovní, osobní, veřejná, učební)
4. poznatky o zemích (kultura a reálie anglicky mluvících zemí)
Rozsah výuky je stanoven dvěma hodinami týdně. Vyučování je zpestřeno používáním
internetových programů.
U žáků je podporována samostatnost a iniciativa, je kladen důraz na jejich sebekontrolu.
Hodnocení výsledků žáků
Znalosti a dovednosti žáků jsou průběžně hodnoceny ústním zkoušením, monitorováním
a písemným zkoušením.Žáci jsou hodnoceni známkami (dle stávající školské legislativy –
pětistupňová klasifikační stupnice). U žáků se specifickými poruchami učení jsou uplatňovány
diferencované metody hodnocení.
Učební osnova předmětu Anglický jazyk
Pojetí předmětu
Obecný cíl
Vyučování cizím jazykům ve středních odborných učilištích je součástí všeobecného
vzdělávání, rozšiřuje a rozvíjí komunikativní kompetence žáků. Vzdělávání v cizím jazyce se
významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti. Vede žáky k
osvojení praktických řečových dovedností jako nástroje k dorozumění a získávání informací.
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Současně přispívá k harmonickému rozvoji osobnosti žáka a rozvíjí jeho schopnost učit se po
celý život. Výsledek je do značné míry ovlivněn i jejich vstupními znalostmi
Charakteristika učiva
Výuka je zaměřena k tomu,aby žáci dovedli:
- komunikovat v rámci základních témat a užívali osvojené jazykové prostředky,porozuměli
jednoduchému cizojazyčnému mluvenému projevu, dokázali napsat krátký souvislý projev z
oblasti probrané tématiky
- pracovat s jednoduchým cizojazyčným textem, včetně odborného textu, a využívat ho k
získání informací i ke zlepšování svých
jazykových schopností
- pracovat s cizojazyčnými slovníky v tištěné i elektronické podobě, využívat internet jako zdroj
informací v cizím jazyce
- získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka a získané poznatky využívat
ke komunikaci
- efektivně se učit cizí jazyk a využívat při studiu cizího jazyka vědomosti získané ve výuce
mateřského jazyka.
Úroveň znalostí jednotlivých žáků se často velmi liší. Podle našich zkušeností je nutné
látku, kterou už žáci mají mít zvládnutou ze základní školy, zopakovat, doplnit a upevnit
souběžně s osvojováním dalšího učiva. Rozložení gramatického učiva a konverzačních témat
do jednotlivých ročníků odpovídá probíraným lekcím v učebnici. Žáci se učí anglický jazyk podle
učebnice Angličtina pro jazykové školy I.Kromě základních učebnic používáme texty z časopisů
určených pro výuku cizích jazyků (Bridge) a cizojazyčné materiály s odbornými texty.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot
Žáci jsou vedeni k tomu, aby dovedli chápat a respektovat odlišné kulturní a sociální hodnoty
jiných národů. Výběr textů týkající se životního prostředí, vztahů v rodině apod. rozvíjí i oblast
citů a pomáhá formovat jejich chování a postoje.
Strategie výuky
Ve výuce cizího jazyka se uplatňují metody odpovídající znalostem, dovednostem, věku a
potřebám žáků:
- při výkladu gramatického učiva se u určitých jevů lze opřít o systém mateřského jazyka a
systematicky rozvíjet dosavadní znalosti, při procvičování se mohou používat počítačové
programy, které žákům umožňují postupovat individuálním tempem a zároveň se mohou
používat i pro testování znalostí,
- vhodné je používání aktivizujících metod – jazykových her k procvičování slovní zásoby,
činnosti s různými didaktickými pomůckami – karty se slovesy apod.
- při práci s textem používáme různé propagační materiály týkající se oboru (spolupráce s učiteli
odborných předmětů a praktického vyučování), výukové časopisy a tisk - je důležité soustavně
zařazovat poslech s porozuměním
- rozhovory ve dvojicích a spolupráce v malých skupinách žáky aktivizují, některé zbavují
ostychu a zároveň učí týmové práci
- individuální vystoupení žáků vedou k jejich větší samostatnosti
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- při výuce řečových dovedností v souvislosti s konverzačními tématy je vhodné využít vlastních
znalostí žáků, mezipředmětové vztahy a informace z internetu
- žákům se specifickými poruchami učení doporučujeme vhodné strategie učení a volíme
odpovídající metody při výuce (např. karty na učení slovíček a nepravidelných sloves,
počítačové výukové programy aj.)
Hodnocení výsledků vzdělávání
Výsledky učení jsou kontrolovány průběžně – hodnotí se schopnost řešit ústní, písemné a
komunikativní úlohy, čtení s porozuměním, znalost slovní zásoby, zařazují se gramatické testy
a písemné práce.
Výsledná známka představuje komplexní hodnocení řečových dovedností.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

Dotace

2

2

2

volitelný (Cizí jazyk)

volitelný (Cizí jazyk)

volitelný (Cizí jazyk)

2

2

2

Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
Znalosti a kompetence žáka, které mu pomohou orientovat se v cizojazyčných nabídkách
práce a reagovat na ně, mu významně snadní uplatnit se na evropském trhu práce.
● Člověk a životní prostředí
Mezi jazykové tematické celky nesporně patří příroda a životní prostředí a jeho ochrana,
ať už v regionálním či globálním kontextu. Je kladen důraz na zdravý životní styl a
uvědomění vlastní odpovědnosti za své jednání. V odborné terminologii je zahrnuta
problematika ochrany životního prostředí v souvislosti s údržbou a opravárenstvím
zemědělských strojů.
● Informační a komunikační technologie
V jazykové výuce je nutné, aby se žáci naučili pracovat s informacemi a komunikačními
prostředky. Žáci jsou vedeni k dovednosti vyhledávat specifické informace v cizím jazyce.
● Občan v demokratické společnosti
Výuka cizího jazyka má určitá specifika – probíhá ve skupině s menším počtem žáků,
jedním z cílů je komunikace a některá z probíraných témat se týkají způsobu života,
využívání volného času, kultury, tradic a zvyklostí, reálií České republiky a zemí
studovaného jazyka.
Konverzace na tato témata umožňuje žákům projevit svůj názor a zároveň i učí
respektovat odlišný názor.
1. ročník - dotace: 2, volitelný (Cizí jazyk): 2

Klíčové kompetence
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 50 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
Personální a sociální kompetence
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Seznámení, rodina
výsledky vzdělávání

učivo
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● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů

Gramatika
- sloveso to be, to have, člen určitý a neurčitý
- číslovky 1 - 1000
- množné číslo podstaných jmen
- představování
- My Family
● odhaduje význam neznámých výrazů
- dialogy
podle kontextu a způsobu tvoření
- práce se slovníkem
● čte s porozuměním věcně i jazykově - práce s textem
přiměřené texty včetně jednoduchých - slovní zásoba k tématu
textů odborných, orientuje se v textu, v
textu nalezne důležité informace hlavní i
vedlejší myšlenky
● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
● požádá o vysvětlení neznámého výrazu,
o zopakování dotazu či sdělení nebo
zpomalení tempa řeči
● 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,
blahopřání
● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
● uplatňuje v písemném projevu správnou
grafickou podobu jazyka, dodržuje
základní pravopisné normy
● používá běžné gramatické prostředky a
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
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snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti
● rozumí jednoduchým
sdělením

pokynům

a

● reaguje adekvátně a s porozuměním na
pracovní pokyny
● čte jednoduché texty, návody a nápisy a
orientuje se v textu
● čte nahlas s porozuměním a se správnou
výslovností
● používá překladové slovníky v tištěné i
elektronické podobě
Denní program, koníčky
výsledky vzdělávání
● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů

učivo

8

Gramatika
- rozkazovací způsob druhých osob
- přivlastňovací zájmena
- přivlastňovací pád
- My Daily Routine
- hodiny
● odhaduje význam neznámých výrazů
- práce se slovníkem, slovní zásoba
podle kontextu a způsobu tvoření
- My Hobbies
● čte s porozuměním věcně i jazykově - práce s textem
přiměřené texty včetně jednoduchých
textů odborných, orientuje se v textu, v
textu nalezne důležité informace hlavní i
vedlejší myšlenky
● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
● požádá o vysvětlení neznámého výrazu,
o zopakování dotazu či sdělení nebo
zpomalení tempa řeči
● 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
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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a odpovědi
blahopřání

na

dopis,

pozdravů,

● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
● uplatňuje v písemném projevu správnou
grafickou podobu jazyka, dodržuje
základní pravopisné normy
● používá běžné gramatické prostředky a
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti
Škola

výsledky vzdělávání
● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů

učivo
Gramatika
- přítomný čas prostý
- tázací dovětky
- časové údaje
- Subject at School
- slovní zásoba k tématu
● odhaduje význam neznámých výrazů
- práce se slovníkem
podle kontextu a způsobu tvoření
- porozumění mluvenému projevu
● čte s porozuměním věcně i jazykově - práce s textem
přiměřené texty včetně jednoduchých
textů odborných, orientuje se v textu, v
textu nalezne důležité informace hlavní i
vedlejší myšlenky

8

● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
● požádá o vysvětlení neznámého výrazu,
o zopakování dotazu či sdělení nebo
zpomalení tempa řeči
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
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● 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,
blahopřání
● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
● uplatňuje v písemném projevu správnou
grafickou podobu jazyka, dodržuje
základní pravopisné normy
● používá běžné gramatické prostředky a
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti
● omluví se zákazníkovi za nedostatek
nebo chybu
● rozlišuje základní zvukové prostředky
daného jazyka, vyslovuje co nejblíže
přirozené výslovnosti
● používá
slovní
zásobu
včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou minimální odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
Bydlení

výsledky vzdělávání
učivo
● rozumí přiměřeným souvislým projevům Gramatika
a
krátkým
rozhovorům
rodilých - způsobová slovesa
mluvčích
pronášeným
zřetelně - předložky se zájmeny
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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spisovým jazykem i s obsahem několika - Living in Britain
snadno odhadnutelných výrazů
- Living in the Czech Republic
● odhaduje význam neznámých výrazů - slovní zásoba k tématu
- písemný projev
podle kontextu a způsobu tvoření
- práce s textem
● čte s porozuměním věcně i jazykově - práce se slovníkem
přiměřené texty včetně jednoduchých
textů odborných, orientuje se v textu, v
textu nalezne důležité informace hlavní i
vedlejší myšlenky
● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
● požádá o vysvětlení neznámého výrazu,
o zopakování dotazu či sdělení nebo
zpomalení tempa řeči
● 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,
blahopřání
● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
● uplatňuje v písemném projevu správnou
grafickou podobu jazyka, dodržuje
základní pravopisné normy
● používá běžné gramatické prostředky a
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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Strana 56 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

● čte nahlas s porozuměním a se správnou
výslovností
● používá překladové slovníky v tištěné i
elektronické podobě
● používá
slovní
zásobu
včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou minimální odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
Oblékání, návštěva restaurace
výsledky vzdělávání
● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů

učivo

12

Gramatika
- pořádek slov ve větě
- tvorba vět
- přítomný čas průběhový
- Clothes
- slovní zásoba k tématu
● odhaduje význam neznámých výrazů
- práce se slovníkem
podle kontextu a způsobu tvoření
- porozumění textu
● čte s porozuměním věcně i jazykově - písemný projev
přiměřené texty včetně jednoduchých - dialog in a Restaurant
textů odborných, orientuje se v textu, v
textu nalezne důležité informace hlavní i
vedlejší myšlenky
● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
● požádá o vysvětlení neznámého výrazu,
o zopakování dotazu či sdělení nebo
zpomalení tempa řeči
● 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,
blahopřání
● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
● uplatňuje v písemném projevu správnou
grafickou podobu jazyka, dodržuje
základní pravopisné normy
● používá běžné gramatické prostředky a
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti
● reaguje adekvátně a s porozuměním na
pracovní pokyny
● čte jednoduché texty, návody a nápisy a
orientuje se v textu
● čte nahlas s porozuměním a se správnou
výslovností
● používá překladové slovníky v tištěné i
elektronické podobě
● používá
slovní
zásobu
včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou minimální odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
Cestování

výsledky vzdělávání
● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů

učivo

10

Gramatika
- tázací zájmena
- opakování probraných časů
- Travelling
- slovní zásoba k tématu
- mluvený projev
● odhaduje význam neznámých výrazů
- práce s textem
podle kontextu a způsobu tvoření
- práce se slovníkem
● čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty včetně jednoduchých
textů odborných, orientuje se v textu, v
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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textu nalezne důležité informace hlavní i
vedlejší myšlenky
● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
● požádá o vysvětlení neznámého výrazu,
o zopakování dotazu či sdělení nebo
zpomalení tempa řeči
● 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,
blahopřání
● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
● uplatňuje v písemném projevu správnou
grafickou podobu jazyka, dodržuje
základní pravopisné normy
● používá běžné gramatické prostředky a
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti
● rozumí jednoduchým
sdělením

pokynům

a

● reaguje adekvátně a s porozuměním na
pracovní pokyny
● čte jednoduché texty, návody a nápisy a
orientuje se v textu
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● čte nahlas s porozuměním a se správnou
výslovností
● používá překladové slovníky v tištěné i
elektronické podobě
● rozlišuje základní zvukové prostředky
daného jazyka, vyslovuje co nejblíže
přirozené výslovnosti
● používá
slovní
zásobu
včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou minimální odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
Nakupování
výsledky vzdělávání
● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů

učivo

8

Gramatika
- opakování probrané gramatiky
- Shopping
- dialog In the Shop
- slovní zásoba k tématu
- práce s textem
● odhaduje význam neznámých výrazů
- práce se slovníkem
podle kontextu a způsobu tvoření
● 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
● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
● požádá o vysvětlení neznámého výrazu,
o zopakování dotazu či sdělení nebo
zpomalení tempa řeči
● 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,
blahopřání
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
● uplatňuje v písemném projevu správnou
grafickou podobu jazyka, dodržuje
základní pravopisné normy
● používá běžné gramatické prostředky a
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti
● čte nahlas s porozuměním a se správnou
výslovností
● používá překladové slovníky v tištěné i
elektronické podobě
● rozlišuje základní zvukové prostředky
daného jazyka, vyslovuje co nejblíže
přirozené výslovnosti
● používá
slovní
zásobu
včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou minimální odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
2. ročník - dotace: 2, volitelný (Cizí jazyk): 2

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
Personální a sociální kompetence
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Město, Praha
výsledky vzdělávání
● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru

učivo

12

Gramatika
- opakování učiva 1. ročníku
- Prague
- slovní zásoba k tématu
- porozumění textu a práce s textem
- práce se slovníkem
- písemný projev
- monolog na téma Praha

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 62 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

● uplatňuje v písemném projevu správnou
grafickou podobu jazyka, dodržuje
základní pravopisné normy
● používá běžné gramatické prostředky a
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací
● zapojuje se do konverzace, pokud se
jedná o známé nebo zajímavé téma
● uplatňuje v písemném projevu osvojené
základní pravopisné normy
● používá jednoduché
větnou stavbu

věty,

dodržuje

Denní program
výsledky vzdělávání
učivo
● uplatňuje v písemném projevu správnou Gramatika
grafickou podobu jazyka, dodržuje - předložky v otázce
- překlad výrazů já také, já ne
základní pravopisné normy
- My daily Routine
● používá běžné gramatické prostředky a
- časové údaje
vzorce v rámci snadno předvídatelných - základní denní činnosti
situací
- slovní zásoba k tématu
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně - práce s textem
ke stanoveným tématům, pohotově - práce se slovníkem
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti

8

● má faktické znalosti především o
základních
geografických,
demografických,
hospodářských,
politických, kulturních faktorech zemí
dané jazykové oblasti včetně vybraných
poznatků z oboru, a to v porovnání s
reáliemi mateřské země a jazyka
● zná základní společenské zvyklosti a
sociokulturní specifika zemí daného
jazyka ve srovnání se zvyklostmi v
České republice, uplatňuje je vhodně v
komunikaci a při řešení problémů i v
jiných vyučovacích předmětech
● zapojuje se do konverzace, pokud se
jedná o známé nebo zajímavé téma
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● uplatňuje v písemném projevu osvojené
základní pravopisné normy
● používá jednoduché
větnou stavbu

věty,

dodržuje

Orientace ve městě
výsledky vzdělávání
● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů

učivo

8

Gramatika
- budoucí čas
- zájmeno other
- tvorba vět
- Asking about the way
- dialog
● čte s porozuměním věcně i jazykově
- práce se slovníkem
přiměřené texty včetně jednoduchých - slovní zásoba k tématu
textů odborných, orientuje se v textu, v
textu nalezne důležité informace hlavní i
vedlejší myšlenky
● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
● zeptá se na spokojenost zákazníka
● hovoří o své práci, zpracuje si na
počítači svůj životopis k pracovnímu
pohovoru
● zapojuje se do konverzace, pokud se
jedná o známé nebo zajímavé téma
Charakteristika, popis osoby, věci
výsledky vzdělávání
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti

učivo

10

Gramatika
- budoucí vs. přítomný čas
- tázací dovětek
- předložky
- slovní zásoba k tématu
- písemný projev
- práce s textem
● má faktické znalosti především o
- porozumění mluvenému slovu
základních
geografických,
demografických,
hospodářských,
politických, kulturních faktorech zemí
dané jazykové oblasti včetně vybraných
poznatků z oboru, a to v porovnání s
reáliemi mateřské země a jazyka
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● zná základní společenské zvyklosti a
sociokulturní specifika zemí daného
jazyka ve srovnání se zvyklostmi v
České republice, uplatňuje je vhodně v
komunikaci a při řešení problémů i v
jiných vyučovacích předmětech
● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů
● zapojuje se do konverzace, pokud se
jedná o známé nebo zajímavé téma
● uplatňuje v písemném projevu osvojené
základní pravopisné normy
● používá jednoduché
větnou stavbu

věty,

dodržuje

Oslava Vánoc
výsledky vzdělávání
● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
● 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

učivo

10

Gramatika
- řadové číslovky
- porozumění mluvenému slovu
- Christmas
- slovní zásoba k tématu
- koledy v AJ
- porozumění mluvenému slovu
- zvyky, tradice

● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
● zapojuje se do konverzace, pokud se
jedná o známé nebo zajímavé téma
● uplatňuje v písemném projevu osvojené
základní pravopisné normy
● používá jednoduché
větnou stavbu

věty,

dodržuje

Zájmy, četba
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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výsledky vzdělávání
● rozlišuje základní zvukové prostředky

učivo

Gramatika
- vazba there is/there are, some/any
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
- literatura
vybrané frazeologie v rozsahu daných - Hobbies
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
● uplatňuje v písemném projevu správnou
grafickou podobu jazyka, dodržuje
základní pravopisné normy
● používá běžné gramatické prostředky a
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti
● zeptá se na spokojenost zákazníka
● hovoří o své práci, zpracuje si na
počítači svůj životopis k pracovnímu
pohovoru
● uplatňuje v písemném projevu osvojené
základní pravopisné normy
Jídlo a stravování
výsledky vzdělávání
● má faktické znalosti především o
základních
geografických,
demografických,
hospodářských,
politických, kulturních faktorech zemí
dané jazykové oblasti včetně vybraných
poznatků z oboru, a to v porovnání s
reáliemi mateřské země a jazyka

učivo

10

Gramatika
- minulý čas sloves be, can, have, do¨
- nepravidelná slovesa
- opakování
- Meals in Britain and USA
- slovní zásoba k tématu
- práce se slovníkem

● zná základní společenské zvyklosti a
sociokulturní specifika zemí daného
jazyka ve srovnání se zvyklostmi v
České republice, uplatňuje je vhodně v
komunikaci a při řešení problémů i v
jiných vyučovacích předmětech

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů
● 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
● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
3. ročník - dotace: 2, volitelný (Cizí jazyk): 2

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
Personální a sociální kompetence
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Londýn

výsledky vzdělávání
● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru

učivo

10

Gramatika
- opakování učiva 2. ročníku
- London
- porozumění textu
- porozumění mluvenému textu
- práce se slovníkem
- slovní zásoba k tématu

● vhodně uplatňuje základní způsoby
tvoření slov daného jazyka a využívá
je pro porozumění textu i ve vlastním
projevu
● uplatňuje v písemném projevu správnou
grafickou podobu jazyka, dodržuje
základní pravopisné normy
● používá běžné gramatické prostředky a
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací
● prokazuje základní znalosti zeměpisné i
demografické, hospodářské, i politické o
zemích dané jazykové oblasti
● uplatňuje vybrané poznatky potřebné
pro obor, a to v porovnání s reáliemi
mateřské země a jazyka
● při komunikaci vhodně uplatňuje
základní společenské zvyklosti a
respektuje kulturní specifika a tradice
zemí daného jazyka
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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Popis osoby
výsledky vzdělávání
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti

učivo

8

Gramatika
- minulý čas prostý
- minulý čas prostý v otázce a záporu
- barvy
- slovní zásoba k tématu
- práce se slovníkem
- popis osoby - monolog, písemně
● má faktické znalosti především o
- porozumění textu
základních
geografických,
demografických,
hospodářských,
politických, kulturních faktorech zemí
dané jazykové oblasti včetně vybraných
poznatků z oboru, a to v porovnání s
reáliemi mateřské země a jazyka
● zná základní společenské zvyklosti a
sociokulturní specifika zemí daného
jazyka ve srovnání se zvyklostmi v
České republice, uplatňuje je vhodně v
komunikaci a při řešení problémů i v
jiných vyučovacích předmětech
● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů
● odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
● sdělí ústně základní osobní údaje
a jednoduché informace pracovního
charakteru
● poznamená
si
základní
body
jednoduchého sdělení a zprostředkuje
předání informací e-mailem nebo ústně
● vyjadřuje se ústně i písemně ke
známým a dobře procvičeným tématům,
v pracovní oblasti řeší snadno
předvídatelné nebo typické situace
týkající se pracovní činnosti
Životní styl
výsledky vzdělávání

učivo

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● 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

Gramatika
- trpný rod
- nepravidelná slovesa
- Daily routine
- slovní zásoba k tématu
- práce s textem
● vhodně používá překladové i jiné
- zdravý x nezdravý životní styl
slovníky v tištěné i elektronické podobě - práce se slovníkem
a umí přeložit přiměřený text
● 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
● požádá o vysvětlení neznámého výrazu,
o zopakování dotazu či sdělení nebo
zpomalení tempa řeči
● vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji
popsat místo, lidi nebo zážitky ze svého
prostředí
Zaměstnání
výsledky vzdělávání
učivo
● odhaduje význam neznámých výrazů Gramatika
- stupňování přídavných jmen
podle kontextu a způsobu tvoření
- nepravidelná slovesa
● čte s porozuměním věcně i jazykově
- Occupation
přiměřené texty včetně jednoduchých - slovní zásoba k tématu
textů odborných, orientuje se v textu, v - práce se slovníkem
textu nalezne důležité informace hlavní i - porozumění textu
vedlejší myšlenky
- krátký písemný projev
● požádá o vysvětlení neznámého výrazu,
o zopakování dotazu či sdělení nebo
zpomalení tempa řeči

12

● vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji
popsat místo, lidi nebo zážitky ze svého
prostředí
● 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
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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popisu, vyprávění, osobního dopisu
a odpovědi na dopis, pozdravů,
blahopřání
● vyplní písemně formulář, přijme a
zapíše objednávku, předá jednoduchý
telefonický vzkaz, apod.
● je-li vyzván, zapojí se do konverzace
rodilých
mluvčích
(zákazníků),
a
poskytne jim požadované informace
nebo údaje, pokud zákazníci hovoří
zřetelně a pomaleji
● požádá o vysvětlení neznámého výrazu,
zopakování dotazu či sdělení, o
zpomalení tempa řeči
● osloví zákazníka, nabídne mu službu
nebo produkt
Cestování

výsledky vzdělávání
● zná základní společenské zvyklosti a
sociokulturní specifika zemí daného
jazyka ve srovnání se zvyklostmi v
České republice, uplatňuje je vhodně v
komunikaci a při řešení problémů i v
jiných vyučovacích předmětech
● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů

učivo

8

Gramatika
- tvorba příslovcí
- stupňování příslovcí
- Travelling
- práce s textem a slovníkem
- slovní zásoba k tématu
- písemný projev

● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
● 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
● zaznamená písemně hlavní myšlenky
a informace z vyslechnutého nebo
přečteného textu, samostatně, popř. s
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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pomocí slovníku a jiných jazykových
příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve
formě krátkého sdělení, jednoduchého
popisu, vyprávění, osobního dopisu
a odpovědi na dopis, pozdravů,
blahopřání
● je-li vyzván, zapojí se do konverzace
rodilých
mluvčích
(zákazníků),
a
poskytne jim požadované informace
nebo údaje, pokud zákazníci hovoří
zřetelně a pomaleji
● uplatňuje vybrané poznatky potřebné
pro obor, a to v porovnání s reáliemi
mateřské země a jazyka
● při komunikaci vhodně uplatňuje
základní společenské zvyklosti a
respektuje kulturní specifika a tradice
zemí daného jazyka
Mezilidské vztahy
výsledky vzdělávání
● vhodně uplatňuje základní způsoby
tvoření slov daného jazyka a využívá
je pro porozumění textu i ve vlastním
projevu

učivo

8

Gramatika
- příčestí minulé
- nepravidelná přídavná jména
- nepřímá otázka
- Family
● uplatňuje v písemném projevu správnou
- Relatives
grafickou podobu jazyka, dodržuje - slovní zásoba k tématu
základní pravopisné normy
- práce s textem
● používá běžné gramatické prostředky a - práce se slovníkem
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti
● má faktické znalosti především o
základních
geografických,
demografických,
hospodářských,
politických, kulturních faktorech zemí
dané jazykové oblasti včetně vybraných

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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poznatků z oboru, a to v porovnání s
reáliemi mateřské země a jazyka
● poznamená
si
základní
body
jednoduchého sdělení a zprostředkuje
předání informací e-mailem nebo ústně
● požádá o vysvětlení neznámého výrazu,
zopakování dotazu či sdělení, o
zpomalení tempa řeči
Vzdělání, životopis
výsledky vzdělávání
● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
● má faktické znalosti především o
základních
geografických,
demografických,
hospodářských,
politických, kulturních faktorech zemí
dané jazykové oblasti včetně vybraných
poznatků z oboru, a to v porovnání s
reáliemi mateřské země a jazyka

učivo

10

Gramatika
- nepřímá řeč
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
- látkové množství
- Curriculum Vitae
- slovní zásoba k tématu
- Educational System in GB
- práce s textem
- práce se slovníkem

● odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
● sdělí ústně základní osobní údaje
a jednoduché informace pracovního
charakteru
● vyplní písemně formulář, přijme a
zapíše objednávku, předá jednoduchý
telefonický vzkaz, apod.
● osloví zákazníka, nabídne mu službu
nebo produkt
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4.1.3. Německý jazyk
Učební osnova předmětu: Německý jazyk
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 198
Platnost: od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem vyučování německého jazyka je připravit žáka na aktivní život v multikulturní společnosti
tak, aby byl schopen komunikovat v běžných situacích každodenního osobního a pracovního
života. Výuka připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu
k informačním zdrojům (internet, slovníky, cizojazyčné příručky) a rozšiřuje jejich znalosti reálií
a kultury zemí studovaného jazyka. Znalost cizího jazyka umožní žákům snadněji se uplatnit
na trhu práce.
Během celého studia získávají žáci slovní zásobu v rozsahu cca 1 200 lexikálních jednotek
(včetně odborné slovní zásoby).
Charakteristika učiva
Výuka navazuje na znalosti a dovednosti získané na základní škole. K obsahu učiva se řadí
tyto kategorie:
1. řečové dovednosti (receptivní – poslech s porozuměním, práce s textem včetně odborného,
produktivní –ústní a písemné vyjadřování, interaktivní – prezentace, dialog)
2. jazykové prostředky (výslovnost, slovní zásoba, gramatika)
3. tématické celky a komunikační situace (oblast osobní, pracovní, veřejná a učební)
4. poznatky o zemích (kultura, umění a literatura, tradice a současnost)
Pojetí výuky
Rozsah výuky je stanoven dvěma hodinami týdně. Vyučování probíhá v běžných učebnách
(škola nemá k dispozici specializovanou jazykovou učebnu) a v učebně ICT. K dispozici pro
výuku jsou prostředky ICT, magnetofonové nahrávky, DVD, VHS, časopisy, učebnice.
Hodnocení výsledků žáků
Znalosti a dovednosti žáků jsou průběžně hodnoceny (ústní zkoušení, testy). Žáci jsou
hodnoceni známkami (pětistupňová klasifikační stupnice – dle školské legislativy).
U žáků se specifickými poruchami učení jsou uplatňovány diferencované metody hodnocení.
Přínos předmětu
Německý jazyk je předmětem, který integruje ostatní předměty a v jeho výuce se realizují
mezipředmětové vztahy. Německý jazyk přispívá k celkovému intelektuálnímu, sociálnímu,
tvůrčímu a estetickému rozvoji žáků.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II
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Dotace
Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny

2

2

2

volitelný (Cizí jazyk)

volitelný (Cizí jazyk)

volitelný (Cizí jazyk)

2

2

2

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
Znalosti a kompetence žáka, které mu pomohou orientovat se v cizojazyčných nabídkách
práce a reagovat na ně, mu významně snadní uplatnit se na evropském trhu práce.
● Člověk a životní prostředí
Mezi jazykové tematické celky nesporně patří příroda a životní prostředí a jeho ochrana,
ať už v regionálním či globálním kontextu. Je kladen důraz na zdravý životní styl a
uvědomění vlastní odpovědnosti za své jednání. V odborné terminologii je zahrnuta
problematika ochrany životního prostředí v souvislosti s údržbou a opravárenstvím
zemědělských strojů.
● Informační a komunikační technologie
V jazykové výuce je nutné, aby se žáci naučili pracovat s informacemi a komunikačními
prostředky. Žáci jsou vedeni k dovednosti vyhledávat specifické informace v cizím jazyce.
● Občan v demokratické společnosti
Výuka cizího jazyka má určitá specifika – probíhá ve skupině s menším počtem žáků,
jedním z cílů je komunikace a některá z probíraných témat se týkají způsobu života,
využívání volného času, kultury, tradic a zvyklostí, reálií České republiky a zemí
studovaného jazyka.
Konverzace na tato témata umožňuje žákům projevit svůj názor a zároveň i učí
respektovat odlišný názor.
1. ročník - dotace: 2, volitelný (Cizí jazyk): 2

Klíčové kompetence
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
Kompetence k řešení problémů
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
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Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a
základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní
vztah
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání
● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů

učivo

30

Receptivní
- jednoduchý poslech s porozuměním
(monolog, dialog)
- čtení jednoduchých krátkých textů
Produktivní
- jednoduchý překlad
● odhaduje význam neznámých výrazů
- reprodukce jednoduchého textu
podle kontextu a způsobu tvoření
- mluvené i písemné představení (rodiny,
přítel)
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● 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

Interaktivní
- jedoduchý dialog se spolužákem, učitelem,
při střídání receptivních a produktivních
činností

● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
● požádá o vysvětlení neznámého výrazu,
o zopakování dotazu či sdělení nebo
zpomalení tempa řeči
● 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,
blahopřání
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání
● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
● uplatňuje v písemném projevu správnou
grafickou podobu jazyka, dodržuje
základní pravopisné normy
● používá běžné gramatické prostředky a
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací

učivo
slovní zásoba,

16

Výslovnost,
gramatika,
pravopis
- upevňování správné výslovnosti a pravopisu
- rozvíjení slovní zásoby k tématům a k
jazykovým funkcím
Gramatické struktury - probíráno v kontextu
tématických celků, procvičovány, upevňovány
a testovány
- člen určitý, neurčitý
- časování sloves v přít. čase
- sein, haben
- vykání
- struktury oznamovacích a tázacích vět
- zápor (nicht, nein, kein)
- příd. jméno v přísudku
- skloňování pod. jmen
- přivlastň. zájmena
- číslovky
- osobní zájmena
- způsobová slovesa
- předložky se 3.p.

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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Tématické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce
výsledky vzdělávání
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti

14
učivo
společenské
obraty
představování, ...)
- moje rodina
- režim dne
- povolání
- návštěva u přátel
- nakupování

(pozdravy,

Poznatky o zemích
6
výsledky vzdělávání
učivo
● má faktické znalosti především o - Česká republika a její německy mluvící
základních
geografických, sousedé
demografických,
hospodářských, - tradice a zvyky
politických, kulturních faktorech zemí
dané jazykové oblasti včetně vybraných
poznatků z oboru, a to v porovnání s
reáliemi mateřské země a jazyka
● zná základní společenské zvyklosti a
sociokulturní specifika zemí daného
jazyka ve srovnání se zvyklostmi v
České republice, uplatňuje je vhodně v
komunikaci a při řešení problémů i v
jiných vyučovacích předmětech
2. ročník - dotace: 2, volitelný (Cizí jazyk): 2

Klíčové kompetence
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
Kompetence k řešení problémů
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
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● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a
základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní
vztah
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání
● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů

učivo

30

Receptivní
- poslech s porozuměním (jednoduché
monology a dialogy)
- porozumění významu jednoduchých textů
Produktivní
- monolog, dialog
● čte s porozuměním věcně i jazykově
- jednoduchý popis místa, cesty
přiměřené texty včetně jednoduchých - překlad kratšího textu
textů odborných, orientuje se v textu, v - krátký dopis, pohlednice
Interaktivní
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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textu nalezne důležité informace hlavní i - jednoduchá konverzace na dané téma
vedlejší myšlenky
- odpověď na dopis
● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání
● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
● uplatňuje v písemném projevu správnou
grafickou podobu jazyka, dodržuje
základní pravopisné normy
● používá běžné gramatické prostředky a
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací

Tématické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce
výsledky vzdělávání
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti

16

učivo
Výslovnost, slovní zásoba, gramatika,
pravopis
- upevňování správné výslovnosti a pravopisu
- rozvíjení slovní zásoby k tématům
Gramatické struktury - probírány v kontextu
tématických celků, adekvátně procvičovány,
upevňovány a testovány
- rozkaz. způsob
- předložky 3. a 4. pád
- silná slovesa
- odluč./neodlučitelné předpony
- zvratná slovesa
- zápor (nicht, niemand)
- souřadící spojky
- číslovky
- předložky 4. p.
- vedlejší věta
- časové údaje
- préteritum
14
- povolání
- bydlení
- volný čas
- sport
- kino, divadlo
- počasí
- cestování

Poznatky o zemích
výsledky vzdělávání
● má faktické znalosti především o - Německo
základních
geografických, - Berlín
demografických,
hospodářských, - tradice a zvyky
politických, kulturních faktorech zemí
dané jazykové oblasti včetně vybraných

učivo

učivo

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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poznatků z oboru, a to v porovnání s
reáliemi mateřské země a jazyka
3. ročník - dotace: 2, volitelný (Cizí jazyk): 2

Klíčové kompetence
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
Kompetence k řešení problémů
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a
základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní
vztah
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání
● rozumí přiměřeným souvislým projevům
a
krátkým
rozhovorům
rodilých
mluvčích
pronášeným
zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika
snadno odhadnutelných výrazů

učivo

30

Receptivní
- poslech s porozuměním ( monolog, dialog)
- práce s textem
Produktivní
- dialog, monolog
Interaktivní
● odhaduje význam neznámých výrazů
- jednoduchá konverzace na dané téma
podle kontextu a způsobu tvoření
- textové zprávy
● 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
● vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické podobě
a umí přeložit přiměřený text
● 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
● požádá o vysvětlení neznámého výrazu,
o zopakování dotazu či sdělení nebo
zpomalení tempa řeči
● vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji
popsat místo, lidi nebo zážitky ze svého
prostředí
● zaznamená písemně hlavní myšlenky
a informace z vyslechnutého nebo
přečteného textu, samostatně, popř. s
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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pomocí slovníku a jiných jazykových
příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve
formě krátkého sdělení, jednoduchého
popisu, vyprávění, osobního dopisu
a odpovědi na dopis, pozdravů,
blahopřání
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání
● rozlišuje základní zvukové prostředky
● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru
● vhodně uplatňuje základní způsoby
tvoření slov daného jazyka a využívá
je pro porozumění textu i ve vlastním
projevu
● uplatňuje v písemném projevu správnou
grafickou podobu jazyka, dodržuje
základní pravopisné normy

učivo
slovní zásoba,

16

Výslovnost,
gramatika,
pravopis
- upevňování správné výslovnosti a pravopisu
- rozvíjení slovní zásoby k tématům
Gramatické struktury - jsou probírán y v
kontextu tématických celků, jsou adekvátně
procvičovány, upevňovány a testovány
- vedlejší věty
- préteritum
- jména měst, zemí ( + předložky)
- perfektum
- tvoření slov skládáním
- skloňování příd. jmen

● používá běžné gramatické prostředky a
vzorce v rámci snadno předvídatelných
situací
Tématické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce
výsledky vzdělávání
● vyjadřuje
se
ústně
i
písemně
ke stanoveným tématům, pohotově
a
vhodně
řeší
každodenní
snadno předvídatelnéřečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se
pracovní činnosti

14
- dovolená
- cestování
- v zahraničí
- v hotelu
- zdraví
- móda

učivo

Poznatky o zemích
výsledky vzdělávání
učivo
● má faktické znalosti především o - Rakousko (Vídeň)
základních
geografických, - Švýcarsko
demografických,
hospodářských, - tradice, zvyky
politických, kulturních faktorech zemí
dané jazykové oblasti včetně vybraných
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
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poznatků z oboru, a to v porovnání s
reáliemi mateřské země a jazyka
● zná základní společenské zvyklosti a
sociokulturní specifika zemí daného
jazyka ve srovnání se zvyklostmi v
České republice, uplatňuje je vhodně v
komunikaci a při řešení problémů i v
jiných vyučovacích předmětech

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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4.2. Společenskovědní vzdělávání
4.2.1. Občanská nauka
Učební osnova předmětu: Občanská nauka
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 99
Platnost: od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle
- seznámit žáky s principy fungování demokratické společnosti
- vytvářet u žáků žádoucí žebříček hodnot
- vytvářet u žáků pozitivní vztah k sobě i druhým lidem
- respektovat lidská práva, naučit se znát svá práva a povinnosti
- seznámit žáky s historií země
- naučit žáky správně formulovat své názory
- naučit žáky kriticky hodnotit své informace
- získávat informace z učebnic, literatury, internetu, filmu, schémat a tabulek
- využívat získané vědomosti a dovednosti v praktickém životě
Pojetí výuky
Cílem předmětu občanská nauka je připravit žáky na život v demokratické společnosti. Výchova
k demokratickému občanství směřuje především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace
tak, aby se žáci stali slušnými a informovanými aktivními občany. K tomuto účelu budou žáci
zpracovávat různé informace z médií (televize,tisk,internet). Součástí výuky bude samostatná
i skupinová práce, metoda výkladu, rozhovoru, diskuse, sledování DVD a videa. Vyučování
může být obohaceno o exkurze, návštěvy muzeí a o besedy.
Hodnocení výsledků žáků
Žáci budou hodnoceni na základě ústního a písemného projevu.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Komunikativní kompetence znamená, že absolventi budou schopni vyjadřovat se přiměřeně
účelu jednání,formulovat myšlenky, aktivně se účastnit diskusí, zpracovat texty na běžná i
odborná témata a formulovat podstatné myšlenky z textu i z projevu jiných lidí.
Personální kompetence znamená, že absolventi budou připraveni reálně posuzovat své fyzické
a duševní možnosti, stanovovat se cíle podle svých osobních schopností a zájmů, efektivně
se učit a pracovat, využívat zkušeností jiných a dále se vzdělávat.
Sociální kompetence znamená, že absolventi budou schopni adaptovat se na měnící se životní
a pracovní podmínky, pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly a přispívat k vytvoření dobrých
mezilidských vztahů.
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Samostatné řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů znamená, že absolventi
budou schopni porozumět úkolu a určit jádro problému, navrhnout způsob řešení a vyhodnotit
správnost zvoleného postupu, při řešení problémů uplatňovat různé metody myšlení (logické,
matematické).
Využívat prostředky ICT a efektivně pracovat s informacemi znamená, že absolventi budou
umět získávat informace z otevřených zdrojů (internet), pracovat s informacemi, a to především
s využitím prostředků ICT.
Kompetence k pracovnímu uplatnění znamená, že absolventi mají přehled o možnostech
uplatnění na trhu práce, reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách, jsou
schopni komunikovat s potencionálními zaměstnavateli.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

Dotace

1

1

1

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
Žáci budou schopni identifikovat a formulovat vlastní priority, pracovat s informacemi,
vyhledávat je a správně využívat, odpovědně se rozhodovat na základě získané informace
a verbálně komunikovat při důležitých jednáních.
● Člověk a životní prostředí
Žáci budou vedeni k poznávání světa a k jeho lepšímu porozumění, k úctě k živé i neživé
přírodě a k hospodárnému jednání, které souvisí s ekologickými hledisky.
● Informační a komunikační technologie
Žáci budou využívat základní a aplikační programové vybavení počítače jako podporu pro
předmět, využívat informace z otevřených zdrojů (internet).
● Občan v demokratické společnosti
Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni ve třídě, škole, na pracovišti navodit prostředí
tolerance, vzájemného respektu, spolupráce, úcty. Aby uměli navzájem komunikovat a byli
schopni jednat a pohybovat se v prostředí demokratických institucí.
1. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika),
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní
vztah
● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
● 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
● zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
Kompetence k pracovnímu uplatnění 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
● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle
Matematické kompetence
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● učit se používat nové aplikace
● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Úvodní hodina, státní svátky ČR
výsledky vzdělávání
● popíše státní symboly
Člověk ve společnosti
výsledky vzdělávání
● 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,…)

učivo
- seznámení s obsahem učiva
- státní svátky a významné dny ČR
učivo

2

14

- osobnost
- schopnosti, vlastnosti osobnosti
- charakter
- temperament
- vliv prostředí na člověka
- životní prostředí
- morálka
- zásady slušného chování
● dovede aplikovat zásady slušného
- mezilidské vztahy
chování v běžných životních situacích; - smysl života, spokojenost, štěstí
uvede příklady sousedské pomoci a - volný čas
spolupráce, lásky, přátelství a dalších
hodnot
● dovede aplikovat postupy vhodného
jednání, stane-li se svědkem nebo obětí
kriminálního jednání (šikana, lichva,
násilí, vydírání,…)
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● 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 konfliktních situací
● objasní
důsledky
sociálně
patologických závislostí na život
jednotlivce, rodiny a společnosti a
vysvětlí, jak aktivně chránit svoje zdraví
● diskutuje a argumentuje o etice v
partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu k
pohlavnímu životu
Člověk a právo
výsledky vzdělávání
učivo
● uvede, jaká práva a povinnosti pro něho - právo
vyplývají z jeho role v rodině, ve škole, - trestní právo, druhy kriminality
- druhy trestů
na pracovišti
- kriminalita mládeže
● objasní, jak se mají řešit konflikty mezi
- soudy, státní zastupitelství
vrstevníky a žáky, co se rozumí šikanou - notářství, advokacie
a vandalismem a jaké mají tyto jevy - rodinné právo, manželství
důsledky
- vztahy mezi rodiči a dětmi
● popíše, čím se zabývá policie, soudy, - občanské právo
advokacie a notářství

10

● uvede, kdy je člověk způsobilý k právním
úkonům a má trestní odpovědnost
● vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi
a rodiči, mezi manželi; dovede v této
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oblasti práva vyhledat informace a
pomoc při řešení konkrétního problému
● dovede aplikovat postupy vhodného
jednání, stane-li se svědkem nebo obětí
kriminálního jednání (šikana, lichva,
násilí, vydírání,…)
Člověk a ekonomika
výsledky vzdělávání
● dovede aplikovat zásady slušného
chování v běžných životních situacích;
uvede příklady sousedské pomoci a
spolupráce, lásky, přátelství a dalších
hodnot

učivo
- kvalifikace, rekvalifikace
- druhy škol
- pracovní morálka, vztahy na pracovišti
- hospodářský život rodiny

7

● uvede, jaká práva a povinnosti pro něho
vyplývají z jeho role v rodině, ve škole,
na pracovišti
● dovede sestavit fiktivní odpovědný
rozpočet životních nákladů
Komentář
Některé hodiny lze dle vlastního uvážení věnovat opakování, významným událostem,
výročím, návštěvám muzea, výstav apod..
2. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
Kompetence k řešení problémů
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● 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
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● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika),
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní
vztah
● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
● 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
● zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
Kompetence k pracovnímu uplatnění 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
● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle
Matematické kompetence
● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
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● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● učit se používat nové aplikace
● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Občan a demokracie
výsledky vzdělávání
● dovede aplikovat zásady slušného
chování v běžných životních situacích;
uvede příklady sousedské pomoci a
spolupráce, lásky, přátelství a dalších
hodnot
● uvede, jaká práva a povinnosti pro něho
vyplývají z jeho role v rodině, ve škole,
na pracovišti
● na konkrétních příkladech vysvětlí, z
čeho může vzniknout napětí nebo
konflikt mezi příslušníky většinové
společnosti a příslušníkem některé z
menšin
● vysvětlí na příkladech osudů lidí
(např. civilistů, zajatců, Židů, Romů,
příslušníků odboje,…), jak si nacisté
počínali na okupovaných územích

učivo

33

- lidská práva
- demokracie
- moc zákonodárná, výkonná a soudní
- ústava
- místní správa, samospráva
- stát, národ
- občanská společnost
- exil, vyhnanství, migrace
- národnostní menšina, většina, předsudky
- politika, prezident, republika
- vláda, parlament, senát, volby
- veřejné mínění, masmédia
- ideály, ideologie, demagogie, nacismus,
komunismus, socialismus
- státní režim, totalitní režim
- vzdělanost, mravnost, ctnost

● uvede konkrétní příklady ochrany
menšin v demokratické společnosti
● je
schopen
rozeznat
zcela
zřejmé konkrétní příklady ovlivňování
veřejnosti (např. v médiích, v reklamě,
jednotlivými politiky,…)
● na základě pozorování života kolem
sebe a informací z médií uvede
příklady porušování genderové rovnosti
(rovnosti mužů a žen)
● uvede základní lidská práva, která jsou
zakotvena v českých zákonech – včetně
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práv dětí, popíše, kam se obrátit, když
jsou lidská práva ohrožena
● uvede příklady jednání, které demokracii
ohrožuje (sobectví, korupce, kriminalita,
násilí, neodpovědnost, …)
● vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa,
událostí a lidí v médiích (mediální
obsahy) přijímat kriticky
● uvede, k čemu je pro občana dnešní
doby prospěšný demokratický stát a
jaké má ke svému státu a jeho ostatním
lidem občan povinnosti
● 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
● uvede příklady extremismu, např. na
základě mediálního zpravodajství nebo
pozorováním jednání lidí kolem sebe;
vysvětlí, proč jsou extremistické názory
a jednání nebezpečné
● uvede konkrétní příklad
občanské angažovanosti

pozitivní

● uvede základní zásady a principy, na
nich je založena demokracie
● dovede debatovat o zcela jednoznačném
a mediálně známém porušení principů
nebo zásad demokracie
● v konkrétních příkladech ze života rozliší
pozitivní jednání (tj. jednání, které je
v souladu s občanskými ctnostmi), od
špatného-nedemokratického jednání
Komentář
Některé hodiny lze dle vlastního uvážení věnovat opakování, významným událostem,
výročím, návštěvám muzea, výstav apod..
3. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
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Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
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● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika),
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní
vztah
● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
● 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
● zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
Kompetence k pracovnímu uplatnění 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
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Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 97 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle
Matematické kompetence
● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● učit se používat nové aplikace
● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Člověk v lidské společnosti
výsledky vzdělávání
● 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,…)

14

učivo
- občan, státní občanství, občanská práva,
povinnosti
- vztahy mezi lidmi, soužití, komunikace,
společenské skupiny
- věda, umění, víra, náboženství
- fanatismus, ateismus, smysl života

● dovede aplikovat zásady slušného
chování v běžných životních situacích;
uvede příklady sousedské pomoci a
spolupráce, lásky, přátelství a dalších
hodnot
● uvede, jaká práva a povinnosti pro něho
vyplývají z jeho role v rodině, ve škole,
na pracovišti
● vysvětlí na příkladech osudů lidí
(např. civilistů, zajatců, Židů, Romů,
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příslušníků odboje,…), jak si nacisté
počínali na okupovaných územích
● popíše specifika některých náboženství,
k nimž se hlásí obyvatelé ČR a Evropy
● vysvětlí, čím mohou být nebezpečné
některé náboženské sekty nebo a
náboženská nesnášenlivost
● dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví,
jak na ně reagovat v situacích osobního
ohrožení a za mimořádných událostí
Člověk jako občan v demokratickém
8
státě
výsledky vzdělávání
učivo
● vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, - ideologie, radikalismus, extrémismus
událostí a lidí v médiích (mediální - terorismus, rasismus, antisemitismus
- masmédia, národní hospodářství a jeho
obsahy) přijímat kriticky
struktura
● vysvětlí, proč občané platí daně, sociální
- hospodářská politika státu
a zdravotní pojištění
- daně
● dovede najít ČR na mapě světa a
Evropy, podle mapy popíše její polohu a
vyjmenuje sousední státy
● dovede posoudit vliv médií na a reklamy
na životní styl jedince a na péči o své
zdraví
ČR, Evropa, Svět
výsledky vzdělávání
● popíše státní symboly

učivo

11

- stát a jeho funkce
- státní formy
● vysvětlí,
k
jakým
nadnárodním - EU, důsledky vstupu ČR do EU
uskupením ČR patří a jaké jí z toho - NATO
plynou závazky
- globalizace, globální ohrožení přírody
● uvede příklady velmocí, zemí vyspělých,
rozvojových a zemí velmi chudých
(včetně lokalizace na mapě)
● na příkladech z hospodářství, kulturní
sféry nebo politiky popíše, čemu se říká
globalizace
● uvede hlavní problémy dnešního světa
(globální problémy), lokalizuje na mapě
ohniska napětí v soudobém světě
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● popíše, proč existuje EU a jaké
povinnosti a výhody z členství v EU
plynou našim občanům
● na příkladu (z médií nebo z jiných
zdrojů) vysvětlí, jakých metod používají
teroristé a za jakým účelem
● popíše úlohu státu a místní samosprávy
při ochraně zdraví a životů obyvatel
Komentář
Hodiny doplňovat aktualitami, návštěvami výstav a muzeí, referáty. Historie ČR formou
referátů, které žáci na začátku hodin přednesou
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4.3. Přírodovědné 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.
Přírodovědné vzdělávání může škola realizovat buď v samostatných vyučovacích předmětech,
nebo integrovaně v závislosti na charakteru oboru a podmínkách školy.
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:
− využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které
souvisejí s přírodovědnou oblastí;
− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;
− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat
získané údaje;
− komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko,
využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice;
− porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit
nezbytnost udržitelného rozvoje;
− posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.
V další oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné
pracovní činnosti;
− pozitivní postoj k přírodě;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.
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4.3.1. Chemie
Učební osnova předmětu: Chemie
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 66
Platnost: od 1. 9. 2009
Cíl předmětu
Výuka chemie přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k
formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů,
které probíhají v živé i neživé přírodě.
Cílem tohoto vzdělávání je především naučit žáky využívat poznatků v profesním i v odborném
životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim na důkazech založené odpovědi.
Charakteristika učiva
Učivo chemie tvoří vybrané poznatky obecné, anorganické a organické chemie a biochemie.
V jednotlivých tématických celcích doporučujeme zaměřit se na vlastnosti a praktické využití
chemických prvků a sloučenin, chemických dějů a procesů v oboru i v běžném životě.
Pojetí výuky
Výuka ve všech tématických celcích by měla vést k rozvoji schopnosti aplikovat pozantky v
odborné složce vzdělávání a v každodenní praxi s akcentem na zdravotní výchovu a zásady
udržitelného rozvoje. Ve výuce se kromě výkladu, práce s různými učebnímy texty a tabulkami,
uplatňují i další vyučovací metody, např. samostatná skupinová práce žáků, metody rozhovoru
a další. Žáci se učí pracovat s různými informačními zdroji, ovládat jednoduché laboratorní
techniky, provádět laboratorní práce podle písemných návodů, zpracovat a vyhodnotit výsledky
měření. K lepšímu osvojování poznatků a k vytváření správných představ o látkách a jevech
přispívá zařazení demnstračních pokusů, využívání modelů, schémat, obrazů apod.. Výuku
lze rovněž vhodně doplnit exkurzemi, besedami s odborníky, případně zadáním žákovského
projektu ke zvolené problematice.
Chemie se vyučuje ve všech třech postupných ročnících v jedné vyučovací hodině ročně, tj.
33 hodin za jeden školní rok.
Hodnocení výsledků žáků
Vyučující zohledňuje úrověň odborných vědomostí a dovedností, používání správné
terminologie, samostatnost a plynulost projevu žáka, jeho aktivitu a schopnost aplikovat
tyto vědomosti v odborných předmětech. Výsledky učení se kontrolují průběžně, podle
klasifikačního řádu SOUt Soběslav.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

Dotace

1

1

1

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
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Dotace
skupiny

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a životní prostředí
Žáci jsou vedeni k tomu, aby si osvojovali takové technologické postupy, které jsou šetrné
k životnímu prostředí a aby prosazovali trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti.
1. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
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● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● 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
● 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 plnit odpovědně svěřené úkoly
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● 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
Matematické kompetence
● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Obecná chemie
10
výsledky vzdělávání
učivo
● dokáže porovnat fyzikální a chemické - Chemie jako obor, pozorování, pokus, děje
- Význam chemie, chemizace, chemická
vlastnosti různých látek
výroba, suroviny, ochrana životního prostředí
● zná názvy, značky a vzorce vybraných
- Třídění a vlastnosti látek
chemických prvků a sloučenin
- Směsi
● popíše základní metody oddělování - Metody oddělování složek směsí
- Roztoky, rozpustnost
složek ze směsí a jejich využití v praxi
- Hmotnostní zlomek
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● vyjádří složení roztoku a připraví roztok
požadovaného složení
Atom a chemická vazba
13
výsledky vzdělávání
učivo
● popíše stavbu atomu, vznik chemické - Elementární částice atomu
- Jádro atomu, radioaktivita
vazby
- Stavba elektronového obalu
● popíše
charakteristické
vlastnosti - Pravidla výstavby elektronových obalů
nekovů, kovů a jejich umístění v - Periodický zákon
periodické soustavě prvků
- Vznik chemické vazby
● tvoří chemické vzorce a názvy - Prostorové uspořádání atomů v molekule
- Další typy vazeb
anorganických sloučenin
- Vliv chemické vazby na vlastnosti látek
- Chemické názvosloví a symbolika
- Chemické názvosloví a symbolika
Jednoduché výpočty ze vzorce
výsledky vzdělávání
● 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

6

učivo

- Látkové množství
- Výpočty z chemického vzorce
- Látková koncentrace
- Výpočty z chemické rovnice
- Výpočty z chemické rovnice

● vysvětlí vlastnosti anorganických látek
● provádí jednoduché chemické výpočty,
které lze využít v odborné praxi
Chemický děj
výsledky vzdělávání
učivo
● popíše
charakteristické
vlastnosti - Tepelné změny v chemických reakcích
nekovů, kovů a jejich umístění v - Rychlost chemických reakcí
- Chemická rovnováha
periodické soustavě prvků

4

● popíše základní metody oddělování
složek ze směsí a jejich využití v praxi
● 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
● vysvětlí vlastnosti anorganických látek
2. ročník - dotace: 1, povinný
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Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
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● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Matematické kompetence
● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
Typy chemických reakcí
10
výsledky vzdělávání
učivo
● popíše
charakteristické
vlastnosti - Acidobazické reakce
nekovů, kovů a jejich umístění v - Kyselost a zásaditost roztoků
- Neutralizace a hydrolýza
periodické soustavě prvků
- Redoxní reakce
● vysvětlí podstatu chemických reakcí a
- Další typy redoxních reakcí
zapíše jednoduchou chemickou reakci - Elektrolýza
chemickou rovnicí
Elektrochemická
řada
kovů,
článek,
akumulátory,
● tvoří chemické vzorce a názvy elektrochemický
elektrochemické
děje,
srážecí
reakce
anorganických sloučenin
● zná názvy, značky a vzorce vybraných
chemických prvků a sloučenin
Anorganická chemie
18
výsledky vzdělávání
učivo
● popíše
charakteristické
vlastnosti - Třídění chemických prvků
nekovů, kovů a jejich umístění v - Vodík
- Kyslík
periodické soustavě prvků
- Voda a peroxid vodíku
● provádí jednoduché chemické výpočty,
- Nepřechodné prvky nekovového charakteru
které lze využít v odborné praxi
- Vzácné plyny
● vysvětlí vlastnosti anorganických látek - Halogeny
- Prvky VI.A skupiny
● charakterizuje
vybrané
prvky
a - Prvky V.A skupiny
anorganické sloučeniny a zhodnotí - Prvky IV.A skupiny, sklo a keramika
jejich využití v odborné praxi a v běžném - Nepřechodné prvky kovového charakteru
životě, posoudí je z hlediska vlivu na - Charakteristické vlastnosti kovů
zdraví a životní prostředí
- Výroba kovů
Alkalické kovy
Prvky II.A skupiny
Prvky III.A skupiny
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Kovové prvky IV.A skupiny
Sloučeniny d prvků (oxidy,
kyseliny, soli

hydroxidy,

Základy organické chemie
5
výsledky vzdělávání
učivo
● charakterizuje
základní
skupiny - Složení a vlastnosti organických sloučenin
uhlovodíků a jejich vybrané deriváty - Vazba molekul ve sloučeninách
a tvoří jednoduché chemické vzorce a - Typy vzorců organických sloučenin
Charakteristika
reakcí
organických
názvy
sloučenin
● uvede
významné
zástupce - Rozdělení organických sloučenin
jednoduchých organických sloučenin a
zhodnotí jejich využití v odborné praxi a
v běžném životě, posoudí je z hlediska
vlivu na zdraví a životní prostředí
3. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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Komunikativní kompetence
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● 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 plnit odpovědně svěřené úkoly
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● 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
Matematické kompetence
● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Uhlovodíky
výsledky vzdělávání
učivo
● charakterizuje
Uhlovodíky
základní
skupiny
uhlovodíků a jejich vybrané deriváty - Rozdělení uhlovodíků
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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a tvoří jednoduché chemické vzorce a - Základy systematického názvosloví
názvy
- Alkany a cykloalkany
- Alkeny a cykloalkeny
● uvede
významné
zástupce
- Alkadieny
jednoduchých organických sloučenin a
- Alkiny a areny
zhodnotí jejich využití v odborné praxi a
- Přírodní zdroje uhlovodíků
v běžném životě, posoudí je z hlediska
vlivu na zdraví a životní prostředí
Deriváty uhlovodíků
výsledky vzdělávání
učivo
● charakterizuje
základní
skupiny - Názvosloví derivátů uhlovodíků
uhlovodíků a jejich vybrané deriváty - Halogenderiváty uhlovodíků
a tvoří jednoduché chemické vzorce a - Dusíkaté deriváty uhlovodíků
- Kyslíkaté deriváty a hydroxysloučeniny
názvy
- Ethery a karbonylové sloučeniny
● uvede
významné
zástupce - Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
jednoduchých organických sloučenin a - Další deriváty
zhodnotí jejich využití v odborné praxi a - Alkaloidy
v běžném životě, posoudí je z hlediska
vlivu na zdraví a životní prostředí

9

Organická chemie kolem nás
výsledky vzdělávání
● 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

5

učivo
- Makromolekulární látky
- Detergenty
- Léčiva
- Pesticidy

Biochemie
výsledky vzdělávání
učivo
● charakterizuje biogenní prvky a jejich - Biogenní prvky a jejich vlastnosti
- Bílkoviny
sloučeniny
- Sacharidy
● charakterizuje nejdůležitější přírodní
- Lipidy
látky
- Biochemické děje
- Enzymy
● popíše vybrané biochemické děje
- Energetika biochemických dějů
- Vznik života na Zemi
- Analytická chemie
- Analytická chemie v životě lidí
- Chemická analýza, analytické reakce

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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4.3.2. Základy přírodních věd
Učební osnova předmětu: Základy přírodních věd
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 33
Platnost: od 1. 9. 2009
Pojetí předmětu
Předmět základy přírodních věd je součástí všeobecného vdělání a přispívá k hlušímu
a komplexnějšímu pochopení přírodních jevů, k formování žádoucích vztahů k životnímu
prostředí a směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili občanské, klíčové a odborné kompetence.
Předmět se skládá z fyzikálního vzdělání a vzdělání biologického a ekologického. Chemické
vzdělávání je pokryto samostatným předmětem Chemie, který je povinný v rozsahu
jednohodinové dotace v každém roce tříletého studia.
Obecný cíl předmětu
Absolvent využívá získané poznatky v praktickém životě, logicky uvažuje a řeší jednoduché
přírodovědné problémy, pozoruje a zkoumá přírodu a získané informace zpracuje a vyhodnotí,
dovede získávat informace ze sítě Internet. Samostatně vyhledává a interpretuje přírodovědné
informace a vytváří si o nich vlastní názor, který dokáže obhájit. Rozumí základním ekologickým
souvislostem a postavení člověka v přírodě. Dovede zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje
a má motivaci k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě, působí pozitivním
směrem na jednání a postoje druhých lidí. Klade si otázky týkající se existence a života
člověka vůbec a hledá na ně racionální odpověď. Využívá získané poznatky k adaptaci na nové
podmínky a má schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasáhnout.
Charakteristika učiva
Předmět základy přírodních věd je vyučován jako jeden předmět s celkovou časovou dotací
33 hodin ve druhém ročníku.
Ve fyzikálním vzdělání je kladen důraz na pochopení základních přírodních jevů a zákonů
a jejich aplikaci do praxe a běžného života. Dále je důraz kladen na schopnost vyhledat
informace, zhodnotit je, umět je interpretovat, utvořit si vlastní názor a ten, v případě potřeby,
obhájit.
V ekologickém vzdělávání je důraz kladen na pochopení postavení člověka v přírodě a získání
motivace k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě a respektovat život
jako nejvyšší hodnotu. Společně s oblastí Vzdělávání pro zdraví je toto vzdělávání zaměřeno
na podporu a rozvoj chování vedoucího ke zdravému způsobu života a odpovědnosti za své
zdraví.
Strategie výuky
Výuka probíhá na proncipu několika učebních metod společně. Jedná se předvším o forntální
vyučování - výklad, samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů, interpretace získaných
informací před třídou, vedení diskuze a vhodná reakce na ni, účast v žákovských projektech.
Hodnocení výsledků vzdělávání
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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Hodnocení probíhá znalostními testy, ústním zkoušením, řešením úloh ve skupinách ve škole
i domácích zadání. Klasifikace je podřízena klasifikačnímu řádu SOUt Soběslav.
Učební plán předmětu
Ročník

II

Dotace

1

Povinnost

povinný

(skupina)
Dotace
skupiny

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
Žáci jsou vedeni k tomu, aby se dokázali orientovat v hospodářské struktuře regionu
s přihlédnutím k získanému vzdělání. Jsou učeni nést odpovědnost za vlastní život a
význam vzdělání pro život, formulovat vhodně svá očekávání a své priority.
● Člověk a životní prostředí
Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali respektovat život jako nejvyšší hodnotu, uvědomit
si odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, pochopit nutnost dodržování
zásad udržitelného rozvoje. Jsou vedeni k rozvíjení získaných poznatků a přijímání
odpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Učí se zorientovat se v přílivu informací a kriticky
je zhodnotit, jednat hospodárně i ekologicky v občanském životě, efektivně pracovat s
informacemi a dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví svého i spolupracovníků.
● Informační a komunikační technologie
Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali prezentovat své výsledky na veřejnosti a diskutovat
o nich užívat nové informační technologie k získávání informací a zpracování dat do
vhodné grafické podoby.
● Občan v demokratické společnosti
Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali pracovat ve skupině více osob a dokázali s
nimi jednat a posoudit jejich názory, přijmout je a nebo hledat kompromisní řešení,
obhájit a prosadit své názory kultivovanou formou, rozvíjet komunikační metody. Učí
se mít vhodnou míru sebevědomí a sebeodpovědnosti, angažovat se nejen pro vlastní
prospěch, ale i pro zájmy veřejné a ve prospěch lidí v jiných zemích. Jsou vedeni k úctě
k materiálním a duchovním hodnotám, dobrému životnímu prostředí a snaze je chránit a
zachovat pro budoucí generace.
2. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
Personální a sociální kompetence
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● 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
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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Základy biologie
3
výsledky vzdělávání
učivo
● popíše buňku jako základní stavební a - Vznik života (buňka, její stavba a funkce)
- Životní děje buňky, buněčné děje
funkční jednotku života
- Organismus a jeho složení
● vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a
- Vývoj života na planetě Zemi
eukaryotickou buňkou
- Rozmanitost života na planetě
● charakterizuje rostlinnou a živočišnou - Biologie člověka
buňku a uvede rozdíly
● uvede základní skupiny organismů a
porovná je
● objasní význam genetiky
● popíše stavbu lidského těla a vysvětlí
funkci orgánů a orgánových soustav
● vysvětlí význam zdravé výživy a uvede
principy zdravého životního stylu
● uvede příklady bakteriálních, virových a
jiných onemocnění a možnosti prevence
● vyjádří
vlastními
slovy
vlastnosti živých soustav

základní

● charakterizuje názory na vznik a vývoj
života na Zemi
Ekologie

3

výsledky vzdělávání
● vysvětlí základní ekologické pojmy
● charakterizuje
abiotické
(sluneční
záření,
atmosféra,
pedosféra,
hydrosféra) a biotické faktory prostředí
(populace, společenstva, ekosystémy)
● charakterizuje základní vztahy
organismy ve společenstvu

mezi

● uvede příklad potravního řetězce
● popíše podstatu koloběhu látek
přírodě z hlediska látkového
energetického

učivo
- Základy obecné ekologie, vztahy mezi
organismy a prostředím
- Tok energie prostředím, potravní řetězec
- Abiotické a biotické podmínky života
Společenstvo
–
definice,
druhy
společenstev, populace
- Ekosystém, jeho stavba a funkce
- Biosféra, její základní charakteristika
- Regionální hledisko ekologie

v
a

● charakterizuje různé typy krajiny a její
využívání člověkem
Člověk a životní prostředí
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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výsledky vzdělávání
učivo
● popíše historii vzájemného ovlivňování - Vztah člověka k životnímu prostředí
- Ovlivňování prostředí člověkem
člověka a přírody
- Vlastnosti organismu člověka
● hodnotí vliv různých činností člověka na
- Vlivy prostředí na člověka
jednotlivé složky životního prostředí
- Zdraví a nemoc, vztah prostředí
● charakterizuje
působení
životního - Ochrana zdraví, prevence
- Populace a prostředí, vzájemné vztahy
prostředí na člověka a jeho zdraví
- Životní prostředí člověka
● charakterizuje přírodní zdroje surovin a - Změny v životním prostředí
energie z hlediska jejich obnovitelnosti, - Narušování biosféry (skleníkový efekt,
posoudí vliv jejich využívání na ozónová díra…)
prostředí
- Život v přírodě
- Další ekologické problémy – stav okolního
● popíše způsoby nakládání s odpady
prostředí
● charakterizuje globální problémy na - Hlavní úkoly ekologických věd, trendy, trvale
Zemi
udržitelný rozvoj…
● uvede základní znečišťující látky v Péče o životní prostředí
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
● na konkrétním příkladu z občanského
života a odborné praxe navrhne řešení
vybraného environmentálního problému
● zdůvodní odpovědnost každého jedince
za ochranu přírody, krajiny a životního
prostředí
● vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci
environmentálních,
ekonomických,
technologických a sociálních přístupů k
ochraně životního prostředí
Mechanika
4
výsledky vzdělávání
učivo
● rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché - pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po
kružnici
úlohy na pohyb hmotného bodu
- Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě,
● určí síly, které působí na tělesa, a popíše,
gravitace
jaký druh pohybu tyto síly vyvolají
- mechanická práce a energie
- tlakové síly a tlak v tekutinách
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● 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
Termika

4

výsledky vzdělávání
učivo
● vysvětlí význam teplotní roztažnosti - teplota, teplotní roztažnost látek
- teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa
látek v přírodě a v technické praxi
- tepelné motory
● vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy
(tělesa) a způsoby její změny
● popíše
principy
tepelných motorů

nejdůležitějších

● popíše přeměny skupenství látek a jejich
význam v přírodě a v technické praxi
Elektřina a magnetismus
výsledky vzdělávání
učivo
● popíše elektrické pole z hlediska jeho - elektrický náboj tělesa, elektrická síla
- elektrický proud v látkách, zákony
působení na bodový elektrický náboj
- přenos elektrické energie
● řeší úlohy s elektrickými obvody s
použitím Ohmova zákona

4

● 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
Vlnění a optika
výsledky vzdělávání
učivo
● rozliší základní druhy mechanického - mechanické kmitání a vlnění
- zvukové vlnění
vlnění a popíše jejich šíření
- světlo a jeho šíření
● charakterizuje základní vlastnosti zvuku
- zrcadla a čočky
druhy
elektromagnetických
● chápe negativní vliv hluku a zná způsoby rentgenové záření
ochrany sluchu
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● 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
elektromagnetického záření

druhů

Fyzika atomu
výsledky vzdělávání
učivo
● popíše strukturu elektronového obalu - model atomu, laser
- nukleony, radioaktivita, jaderné záření
atomu z hlediska energie elektronu
● popíše stavbu atomového jádra
charakterizuje základní nukleony

4

a

● vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše
způsoby ochrany před jaderným
zářením
● popíše princip získávání energie v
jaderném reaktoru
Vesmír

výsledky vzdělávání
● charakterizuje Slunce jako hvězdu
● popíše objekty ve sluneční soustavě

učivo
- Slunce, planety a jejich pohyb, komety
- hvězdy a galaxie

3

● zná příklady základních typů hvězd
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4.4. Matematické vzdělávání
4.4.1. Matematika
Učební osnova předmětu: Matematika
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 165
Platnost: od 1. 9. 2009
Matematické vzdělávání v odborném školství je důležitou součástí kurikula, neboť v řadě oborů
vzdělávání plní kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci průpravnou pro odbornou složku
vzdělávání.
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět
používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším
studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.).
Uvedené výsledky a učivo prezentují v odborném školství základ matematického vzdělávání
pro daný stupeň vzdělání. V oborech vzdělání, které mají vyšší nároky na matematické
vzdělávání s ohledem na odborné vzdělávání, rozšíří škola ve svém školním vzdělávacím
programu matematické vzdělávání v souladu s potřebami oboru (kvadratická funkcea
kvadratická rovnice, goniometrické funkce obecného úhlu, jejich vlastnosti, grafy a jejich užití
při řešení praktických úloh, statistika).
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− využívat matematických poznatků v praktickém životě v situacích, které souvisejí s
matematikou;
− efektivně numericky počítat, používat a převádět jednotky (délky, hmotnosti, času, objemu,
povrchu, rovinného úhlu, rychlosti, měny pod.);
− matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit výsledek
řešení vzhledem k realitě;
− zkoumat a řešit problémy;
− orientovat se v matematickém textu a porozumět zadání matematické úlohy, kriticky
vyhodnotit informace kvantitativního charakteru získané z různých zdrojů – grafů, diagramů a
tabulek, správně se matematicky vyjadřovat.
V další oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− pozitivní postoj k matematickému vzdělávání;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání;
− důvěru ve vlastní schopnosti, vytrvalost, houževnatost a kritičnost.
Charakteristika učiva:
Žáci si osvojují dovednosti matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický
model a vyhodnotit výsledek řešení vzhledem k realitě. Žáci jsou vedeni k využívání různých
zdrojů informací, které jsou stěžejní pro výkon povolání
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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(např. odborná literatura, encyklopedie, internet), dále k dovednosti orientovat se v
matematickém textu, porozumět zadání matematické úlohy, kriticky vyhodnotit informace
získané z grafů, tabulek a diagramů. Žáci mají pozitivní vztah k matematice jako součásti lidské
kultury.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot:
Při výuce matematiky by měli žáci získat důvěru ve vlastní schopnosti, najít vhodnou
míru sebevědomí a sebeodpovědnosti, posílit vlastnosti jako např. přesnost, houževnatost,
důslednost, komunikativnost apod.
Strategie výuky:
Při výuce matematiky je využíván většinou klasický frontální způsob výuky formou výkladu,
vysvětlování, metodou řízeného rozhovoru se studenty. Z dalších metod je využívána
skupinová práce žáků, realizace seminárních prací, vyhledávání informací využíváním
prostředků ICT.
Hodnocení výsledků vzdělávání:
Kriteria hodnocení odpovídají Klasifikačnímu řádu SOUt Soběslav.
Jednotlivá hodnocení se provádějí klasifikačními stupni 1 - 5.
V hodnocení písemných zkoušek se ve vhodných případech uplatňuje bodovací systém.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

Dotace

2

1 1/2

1 1/2

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
Výuka matematiky vede k posílení důvěry ve vlastní schopnosti, posiluje vlastnosti jako
důslednost, důkladnost, přesnost, odpovědnost, pracovní morálku. Vede žáky k zájmu
o celoživotní vzdělávání.
● Člověk a životní prostředí
Při výuce matematiky upozorňujeme na různá nebezpečná chování ohrožující životní
prostředí prostřednictvím získávání a vyhodnocování informací z médií, zpracovávání
různých
statistických údajů, vhodně zvolenými slovními úlohami. Pozitivní vztah k životnímu
prostředí
lze posílit vytvářením příjemného prostředí během výuky.
● Informační a komunikační technologie
Při výuce matematiky žáci zpracovávají různé tabulky, grafy a přehledy pomocí výpočetní
techniky. Zpracovávají referáty a seminární práce na základě informací získaných z
celosvětové
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sítě Internet.
● Občan v demokratické společnosti
Výuka matematiky posiluje sebevědomí, sebeodpovědnost, učí žáky přijímat kompromisy,
kritiku od jiných lidí a kriticky hodnotit své vlastní studijní a pracovní výsledky.
1. ročník - dotace: 2, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Personální a sociální kompetence
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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Matematické kompetence
● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
● 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
● používat pojmy kvantifikujícího charakteru
● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
● správně používat a převádět běžné jednotky
Číselné obory
výsledky vzdělávání
● provádí
aritmetické
operace
přirozenými a celými čísly
●
●
●
●
●

učivo
s - základní množinové pojmy
- přirozená čísla, dělitelnost
- celá čísla, absolutní hodnota
používá různé zápisy racionálního čísla - racionální čísla
provádí aritmetické operace se zlomky a - zlomky
- desetinná čísla
desetinnými čísly
- převody jednotek
zaokrouhlí desetinné číslo
- procenta
- poměr
znázorní reálné číslo na číselné ose
- dělení úsečky
používá trojčlenku a řeší praktické úlohy - reálná čísla
s využitím procentového počtu
- intervaly

18

Cvičení
Písemná práce a její analýza
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Mocniny a odmocniny
12
výsledky vzdělávání
učivo
● určí druhou mocninu a odmocninu čísla - mocniny s přirozeným mocnitelem
- mocniny s celým mocnitelem
pomocí kalkulátoru
- zápis čísla ve tvaru a.10
● provádí početní výkony s mocninami s
- druhá a třetí mocnina a odmocnina
celočíselným mocnitelem
- práce s kalkulátory
- vyšší mocniny a odmocniny na kalkulátoru
- druhá a třetí mocnina dvojčlenů
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- racionální mocnitel
Výrazy a jejich úpravy
12
výsledky vzdělávání
učivo
● provádí operace s mnohočleny (sčítání, - výraz, hodnota výrazu
odčítání, násobení) a lomenými výrazy - početní výkony s výrazy: sčítání, odčítání,
násobení, dělení
● rozloží mnohočlen na součin a užívá
- vytýkání před závorku
vztahy pro druhou mocninu dvojčlenu a - druhá mocnina dvojčlenu, rozdíl druhých
rozdíl druhých mocnin
mocnin, rozklad
- rozklad kvadratického trojčlenu
- lomené výrazy, úpravy, početní úkony,
odborná praxe
Řešení lineárních rovnic a nerovnic v
množině R
výsledky vzdělávání
● řeší lineární rovnice o jedné neznámé

12
učivo

- úpravy rovnic
- lineární rovnice nerovnice o jedné neznámé
● řeší lineární nerovnice o jedné neznámé
- vyjádření neznámých ze vzorců
a jejich soustavy
- lineární nerovnice o jedné neznámé
- matematizace reálné situace
- slovní úlohy řešené pomocí rovnic, praktické
úlohy
Planimetrie
výsledky vzdělávání
● 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

12

učivo
- symbolické zápisy geometrických útvarů
- trojúhelník
- shodnost a podobnost trojúhelníka
- Pythagorova a Thaletova věta
- trigonometrie pravoúhlého trojúhelníka
- velikost úhlu v obloukové míře
● sestrojí
trojúhelník,
různé
druhy - obvod a obsah mnohoúhelníků
rovnoběžníků a lichoběžník z daných - obvod a obsah kruhu
prvků a určí jejich obvod a obsah
- obvod a obsah částí kruhu
● rozliší shodné a podobné trojúhelníky
a své tvrzení zdůvodní užitím vět o
shodnost a podobnosti trojúhelníků
● určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou
polohu přímky a kružnice
● řeší praktické úlohy s využitím
trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
a věty Pythagorovy
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 122 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

2. ročník - dotace: 1 1/2, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Personální a sociální kompetence
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Matematické kompetence
● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
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● 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
● používat pojmy kvantifikujícího charakteru
● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
● správně používat a převádět běžné jednotky
Řešení kvadratických rovnic v množině R
výsledky vzdělávání
učivo
● provádí operace s mnohočleny (sčítání, - úpravy kvadratických rovnic
odčítání, násobení) a lomenými výrazy - rozklad kvadratického trojčlenu
- slovní úlohy
● rozloží mnohočlen na součin a užívá
vztahy pro druhou mocninu dvojčlenu a
rozdíl druhých mocnin

8

● řeší lineární nerovnice o jedné neznámé
a jejich soustavy
Řešení soustav rovnic a nerovnic v
množině R
výsledky vzdělávání
● řeší lineární rovnice o jedné neznámé

14

učivo
- úpravy soustav dvou rovnic o jedné
neznámé
● řeší lineární nerovnice o jedné neznámé
- úpravy soustav tří rovnic o jedné neznámé
a jejich soustavy
- úpravy soustav nerovnic s jedno neznámou
- slovní úlohy
Funkce

16

výsledky vzdělávání
učivo
● sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce - základní pojmy: pojem funkce, definiční obor
funkce, obor hodnot funkce, graf funkce
roste nebo klesá
- druhy funkcí:
● aplikuje v úlohách poznatky o funkcích,
- přímá a nepřímá úměrnost
úpravách výrazů a rovnic
- lineární funkce
- kvadratická funkce
- funkce a jejich užití
Stereometrie
11
výsledky vzdělávání
učivo
● určí vzájemnou polohu bodů, přímek a - základní polohové a metrické vlastnosti v
prostoru
rovin
- tělesa
● rozlišuje základní tělesa (krychle, kvádr,
hranol, válec, pravidelný jehlan, rotační
kužel) a určí jejich povrch a objem
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● aplikuje poznatky
praktických úlohách

o

tělesech

v

3. ročník - dotace: 1 1/2, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Personální a sociální kompetence
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Matematické kompetence
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● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
● 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
● používat pojmy kvantifikujícího charakteru
● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
● správně používat a převádět běžné jednotky
Opakování: Řešení kvadratické rovnice,
10
soustav rovnic a nerovnic v množině R
výsledky vzdělávání
učivo
● řeší kvadratické rovnice, soustavy - kvadratické rovnice, soustavy rovnic se
dvěma neznámými
rovnic s více neznámými
Shrnutí a prohloubení poznatků o
10
funkcích
výsledky vzdělávání
učivo
● sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce - funkce lineární a kvadratická
- funkce rostoucí, klesající, maximum a
roste nebo klesá
minimum funkce
● aplikuje v úlohách poznatky o funkcích,
- exponenciální a logaritmická funkce
úpravách výrazů a rovnic
- logaritmus
Goniometrické funkce
19
výsledky vzdělávání
učivo
● aplikuje v úlohách poznatky o funkcích, - jednotková kružnice
- oblouková stupňová míra
úpravách výrazů a rovnic
- odvození hodnot goniometrických funkcí pro
● určuje
vlastnosti
goniometrických úhly větší než 90°
funkcí pomocí jednotkové kružnice
- základní vlastnosti a grafy fcí sin, cos, tg,
● řeší praktické úlohy s využitím cotg
trigonometrie pravoúhlého a obecného - sinová a kosinová věta
trojúhelníka
Základy statistiky
10
výsledky vzdělávání
učivo
● vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data - statistický znak, soubor, četnost
- aritmetický průměr, modus, medián
● porovnává soubory dat
- statistické údaje a diagramy v příkladech
● interpretuje
údaje
vyjádřené
v
diagramech, grafech a tabulkách
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● určí četnost znaku a aritmetický průměr
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4.5. Vzdělávání pro zdraví
4.5.1. Tělesná výchova
Učební osnova předmětu: Tělesná výchova
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 99
Platnost: od 1. 9. 2009
Pojetí předmětu
Oblast vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně člověka
za mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. 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. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na
alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, doplňcích výživy, hracích automatech, internetu, aj.),
proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k odpovědnému
přístupu k sexu. Protože jsou lidé 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. 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 k čestné spolupráci
při společných aktivitách a soutěžích. V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak
zdravotně oslabení žáci.
Obecné cíle předmětu
Žák je veden k tomu, aby:
- si vážil zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě ho chránil; rozpoznal, co ohrožuje
tělesné a duševní zdraví
- racionálně jednal v situacích osobního a veřejného ohrožení
- chápal, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka (vzduch, voda, hluk, chemické
látky aj.)
- pojímal zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu prožívání života a
znal prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj pohybový
projev
- dovedl posoudit důsledky komerčního vlivu medií na zdraví, orientoval se v mediálních
prostředcích a dovedl k uváděným obsahům zaujmout kritický odstup
- dokázal vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž
- uměl připravit a provádět tělesná cvičení a pohybové aktivity s cílem pozitivně působit na
zdravotní stav organismu
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- usiloval o dosažení sportovní a pohybové gramotnosti
- dokázal kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy
a sportu a při pohybových činnostech vůbec
- preferoval pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu
- dosáhl optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností
Charakteristika učiva
Výuka je zaměřena k tomu, aby žák dokázal:
- chovat se tak, aby nevzniklo zbytečné riziko úrazu a nemoci
- získat návyk správného životního stylu a uměl udržovat svou tělesnou kondici
- orientovat se ve vlivech životního prostředí na zdravý vývoj člověka
- poskytnout první pomoc a věděl, že neposkytnutí první pomoci je trestné
- jednat poctivě a nepodvádět
- kompenzovat své pracovní zatížení cvičením
- jednat v situacích ohrožujících život jeho i ostatních osob a za mimořádných událostí
Strategie výuky
- preventivní program
- besedy s odborníky
- spolupráce s institucemi (protidrogové centrum, policie ČR, PPP)
- besedy s odborníky
- naučné filmy
- diskusní kroužky
Hodnocení výsledků vzdělávání
Zde jde převážně o tělesnou výchovu - je prostředkem pro motivaci žáků ke zvyšování tělesné
zdatnosti v souladu se zdravým způsobem života. Při hodnocení a klasifikaci žáků je třeba
přihlížet ke stupni rozvoje jejich všeobecné pohybové výkonnosti, jejich somatickému typu,
jejich přístupu k rozvoji osobních vlastností a zejména k přístupu ke zdravému životnímu
stylu - požívání návykových látek atd. Ke klasifikaci využívat testů tělesné zdatnosti, které jsou
veřejně známy.
Mezipředmětové vztahy
Výuka v předmětech, které souvisí s výchovou ke zdraví, je zaměřena zejména na návyky
zdravého životního stylu, poznání ochrany přírody, ochrany člověka za mimořádných událostí,
formování žádoucích vztahů k životnímu prostředí. Jsou to předměty společenskovědní nauka
a základy přírodních věd. Zde vznikají silné mezipředmětové vztahy, které upevňují postoj žáka
k sobě samému, k ostatní společnosti a také k životnímu prostředí.
Učební plán předmětu
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Ročník

I

II

III

Dotace

1

1

1

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
Výchova ke zdraví má určitá specifika – probírá se ve více předmětech, část výuky
probíhá na tělovýchovných kurzech pořádaných školou.
● Člověk a životní prostředí
Žákova výchova směřuje k respektování života jako nejvyšší hodnoty, uvědomění si
odpovědnosti člověka za uchování přírodního prostředí a pochopení nutnosti dodržování
zásad udržitelného rozvoje. Preferuje se rozvíjení získaných poznatků a přijmutí
odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, orientace v přílivu informací a jejich kritické hodnocení
a umění jednat hospodárně i ekologicky v občanském životě.
● Informační a komunikační technologie
Žák jsou vedeni k tomu, aby dokázal prezentovat své pojetí životního stylu na veřejnosti
a diskutovat o něm a využívat informační technologie k získávání informací o zdravém
životním stylu a zdravé výživě.
● Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby dokázal pracovat ve skupině více osob a dokázal s nimi jednat a
posoudit jejich názory, přijmout
je a nebo hledat kompromisní řešení. Aby dovedl obhájit a prosadit své názory
kultivovanou formou a rozvíjel komunikační metody.
1. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
Kompetence k řešení problémů
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Personální a sociální kompetence
● 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
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Teoretické poznatky
výsledky vzdělávání
● 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
● uplatňuje zásady bezpečnosti
pohybových aktivitách

při

● uplatňuje zásady sportovního tréninku
● dokáže vyhledat potřebné informace z
oblasti zdraví a pohybu

2

učivo
- význam pohybu pro zdraví, prostředky ke
zvyšování síly, rychlosti,vytrvalosti, obratnosti
a pohyblivosti, technika a taktika, zásady
sportovního tréninku
- odborné názvosloví
- 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
- zdroje informací
- první pomoc – umělé dýchaní, zástava srdce
a krvácení

● dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
● ovládá
kompenzační
cvičení
k
regeneraci tělesných a duševních sil,
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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i vzhledem k požadavkům budoucího
povolání; uplatňuje osvojené způsoby
relaxace
● prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
Pohybové dovednosti, tělesná cvičení
2
výsledky vzdělávání
učivo
● využívá
pořadová,
všestranně
rozvíjející, kondiční,
pohybové
činnosti
pro
všestrannou pohybovou přípravu a koordinační, kompenzační, relaxační
- jako součást všech tematických celků
zvyšování tělesné zdatnosti
Gymnastika
výsledky vzdělávání
● je schopen sladit pohyb s hudbou,
umí sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (skladbu)
● dovede
připravit
prostředky
plánovaným pohybovým činnostem

k

4

učivo
- cvičení s náčiním, cvičení na nářadí,
akrobacie, šplh
- rytmická gymnastika, pohybové, kondiční
a taneční činnosti s hudebním a rytmickým
doprovodem

● umí využívat pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu
Kondiční programy cvičení
výsledky vzdělávání
učivo
● umí správně cvičit na posilovacích - posilování, silový čtyřboj
strojích a vhodně jich využívat

4

Atletika

10

výsledky vzdělávání
učivo
● dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, - běžecká abeceda
- rozvoj rychlosti
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
- technika běhu
● zvládne základy techniky jednotlivých
- nácvik nízkého startu
atletických disciplin
- technika skoku do dálky
- hod granátem
- technika vrhu koulí
- technika skoku do výšky
Komentář
Testy – skok z místa, pětiskok z místa, běh letmo 30 m na čas, 30 m z nízkého startu z
bloků na čas, běh na 12 min
Pohybové hry
výsledky vzdělávání

učivo
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● dovede se zapojit do organizace turnajů - základní pravidla
- volejbal – základní herní činnosti jednotlivce
a soutěží
- basketbal – základní herní činnosti
● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
jednotlivce
výkony jednotlivců
- florbal – vedení míčku, přihrávka
● ovládá
základní
herní
činnosti - fotbal – zpracování míče, přihrávka
jednotlivce a participuje na týmovém
herním výkonu družstva
● dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
● dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích
Úpoly

2

Plavání

2

Lyžování

0

výsledky vzdělávání
učivo
● dovede uplatnit základní dovednosti - pády
- základní sebeobrana
sebeobrany

výsledky vzdělávání
učivo
● dovede základní plavecké způsoby a zná - dva plavecké způsoby
jak se zachovat při záchraně tonoucího - dopomoc unavenému plavci, záchrana

výsledky vzdělávání
učivo
● zvládne základy techniky sjezdového a - základy sjezdového lyžování
- základy běžeckého lyžování
běžeckého lyžování
- chování při pobytu v horském prostředí
Týdenní lyžařský výcvik
Bruslení

výsledky vzdělávání

Turistika a sporty v přírodě
výsledky vzdělávání
● využívá různých forem turistiky

V rámci týdne sportu a telovýchovy

Komentář

učivo
- základní technika bruslení
učivo
- příprava turistické akce
- orientace v krajině
- orientační běh
Komentář

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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Testování tělesné zdatnosti
0
výsledky vzdělávání
učivo
● dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, - průběžně v různých sportovních odvětvích
ukazatele své tělesné zdatnosti a - v různých soutěžích a závodech
korigovat si pohybový režim ve shodě se
zjištěnými údaji
● pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
● ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
V rámci lehkoatletických testů

Komentář

Zdravotní tělesná výchova
výsledky vzdělávání
učivo
● zvolí vhodná cvičení ke korekci svého - při každém rozcvičování
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví

0

● je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit
● sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
V každé vyučovací hodině

Komentář
2. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
Kompetence k řešení problémů
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Komunikativní kompetence
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 134 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

Personální a sociální kompetence
● 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
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Zopakování teoretických poznatků
výsledky vzdělávání
● volí sportovní vybavení /výstroj a
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti
a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede
je udržovat a ošetřovat

2

učivo
- význam pohybu pro zdraví, prostředky ke
zvyšování síly, rychlosti,vytrvalosti, obratnosti
a pohyblivosti, technika a taktika, zásady
sportovního tréninku
- odborné názvosloví
- výstroj, výzbroj, údržba
● komunikuje při pohybových činnostech
- hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení,
– dodržuje smluvené signály a vhodně cvičební úbor a obutí, záchrana a dopomoc,
používá odbornou terminologii
zásady chování a jednání v různém prostředí,
● uplatňuje zásady bezpečnosti při regenerace a kompenzace, relaxace
- pravidla her, závodů a soutěží
pohybových aktivitách
- rozhodování
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● uplatňuje zásady sportovního tréninku

- zdroje informací
- první pomoc – umělé dýchaní, zástava srdce
● dokáže vyhledat potřebné informace z
a krvácení
oblasti zdraví a pohybu
● dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
● ovládá
kompenzační
cvičení
k
regeneraci tělesných a duševních sil,
i vzhledem k požadavkům budoucího
povolání; uplatňuje osvojené způsoby
relaxace
● prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
Pohybové dovednosti, tělesná cvičení
2
výsledky vzdělávání
učivo
● využívá
pohybové
činnosti
pro - pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční,
všestrannou pohybovou přípravu a koordinační, kompenzační, relaxační
- jako součást všech tematických celků
zvyšování tělesné zdatnosti
Gymnastika
výsledky vzdělávání
● je schopen sladit pohyb s hudbou,
umí sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (skladbu)
● dovede
připravit
prostředky
plánovaným pohybovým činnostem

k

4

učivo
- cvičení s náčiním, cvičení na nářadí,
akrobacie, šplh
- rytmická gymnastika, pohybové, kondiční
a taneční činnosti s hudebním a rytmickým
doprovodem

Kondiční programy cvičení
výsledky vzdělávání
učivo
● umí správně cvičit na posilovacích -posilování, silový čtyřboj
strojích a vhodně jich využít
Atletika

4

10

výsledky vzdělávání
učivo
● zvládne základy techniky jednotlivých - běžecká abeceda,odrazová cvičení, rozvoj
rychlosti,technika běhu, nízký start z bloků
atletických disciplin
na výstřel, sok do dálky, skok do výšky, vrh
● dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
koulí, hod granátem, nácvik hodu oštěpem,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
nácvik hodu diskem, nácvik trojskoku
Komentář
Testy - skok z místa, pštiskok z místa, běh letmo 30 m, 30 m z nízkým startem, běh 12
minut, 300 m na čas
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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Pohybové hry
7
výsledky vzdělávání
učivo
● dovede se zapojit do organizace turnajů - základní pravidla
- volejbal – zdokonalení herních činností a
a soutěží
situací, hra družstva
● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
- basketbal – zdokonalení herních činností ve
výkony jednotlivců
hře
● ovládá
základní
herní
činnosti - florbal – kondiční hra s pravidly
jednotlivce a participuje na týmovém - fotbal – kondiční hra s pravidly
herním výkonu družstva
● dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
Úpoly

2

Plavání

2

Bruslení

2

výsledky vzdělávání
učivo
● dovede uplatnit základní dovednosti - pády
- základní sebeobrana
sebeobrany

výsledky vzdělávání
učivo
● dovede základní plavecké způsoby a - dva plavecké způsoby
zná jak se má zachovat při záchraně - dopomoc unavenému plavci, záchrana
tonoucího

výsledky vzdělávání

Turistika a sporty v přírodě
výsledky vzdělávání
● využívá různých forem turistiky

V rámci týdne sportu a tělovýchovy

učivo
- základní technika bruslení
učivo
- příprava turistické akce
- orientace v krajině
- orientační běh
Komentář

0

Testování tělesné zdatnosti
0
výsledky vzdělávání
učivo
● dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, - průběžně v různých sportovních odvětvích
ukazatele své tělesné zdatnosti a - v různých soutěžích a závodech
korigovat si pohybový režim ve shodě se
zjištěnými údaji

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
● ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
V rámci lehkoatltických testů

Komentář
3. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
Kompetence k řešení problémů
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Komunikativní kompetence
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
Personální a sociální kompetence
● 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
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Zopakování teoretických poznatků
výsledky vzdělávání
● 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
● uplatňuje zásady bezpečnosti
pohybových aktivitách

při

● uplatňuje zásady sportovního tréninku
● dokáže vyhledat potřebné informace z
oblasti zdraví a pohybu

2

učivo
- význam pohybu pro zdraví, prostředky ke
zvyšování síly, rychlosti,vytrvalosti, obratnosti
a pohyblivosti, technika a taktika, zásady
sportovního tréninku
- odborné názvosloví
- 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
- zdroje informací
- první pomoc – umělé dýchaní, zástava srdce
a krvácení

● dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
● ovládá
kompenzační
cvičení
k
regeneraci tělesných a duševních sil,
i vzhledem k požadavkům budoucího
povolání; uplatňuje osvojené způsoby
relaxace
● prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
Pohybové dovednosti, tělesná cvičení
2
výsledky vzdělávání
učivo
● využívá
pohybové
činnosti
pro - pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční,
všestrannou pohybovou přípravu a koordinační, kompenzační, relaxační
- jako součást všech tematických celků
zvyšování tělesné zdatnosti
Gymnastika
4
výsledky vzdělávání
učivo
● umí využívat pohybové činnosti pro - cvičení s náčiním, cvičení na nářadí,
akrobacie, šplh
všestrannou pohybovou přípravu
- rytmická gymnastika, pohybové, kondiční
● je schopen sladit pohyb s hudbou,
a taneční činnosti s hudebním a rytmickým
umí sestavit pohybové vazby, hudebně doprovodem
pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (skladbu)
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● dovede
připravit
prostředky
plánovaným pohybovým činnostem

k

Kondiční programy cvičení
výsledky vzdělávání
učivo
● umí správně cvičit na posilovacích -posilování, silový čtyřboj
strojích a vhodně jich využívat

4

Atletika

8

výsledky vzdělávání
učivo
● zvládne základy jednotlivých atletických - běžecká abeceda,odrazová cvičení, rozvoj
rychlosti,technika běhu, nízký start z bloků na
disciplin
výstřel, sok do dálky, skok do výšky, vrh koulí
● dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
Pohybové hry
9
výsledky vzdělávání
učivo
● dovede se zapojit do organizace turnajů - základní pravidla
- volejbal – zdokonalení herních činností a
a soutěží
situací, hra družstva
● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
- basketbal – zdokonalení herních činností ve
výkony jednotlivců
hře
● ovládá
základní
herní
činnosti - florbal – kondiční hra s pravidly
jednotlivce a participuje na týmovém - fotbal – kondiční hra s pravidly
herním výkonu družstva
● dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
Úpoly

2

Plavání

2

Bruslení

0

výsledky vzdělávání
učivo
● dovede uplatnit základní dovednosti - pády
- základní sebeobrana
sebeobrany

výsledky vzdělávání
učivo
● zná základní plavecké způsoby a zná jak - dva plavecké způsoby
se má zachovat při záchraně tonoucího - dopomoc unavenému plavci, záchrana

výsledky vzdělávání

Testování tělesné zdatnosti
výsledky vzdělávání

učivo
- základní technika bruslení
učivo

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, - průběžně v různých sportovních odvětvích
ukazatele své tělesné zdatnosti a - v různých soutěžích a závodech
korigovat si pohybový režim ve shodě se
zjištěnými údaji
● pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
● ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
V rámci lehkoatletických testů

Komentář

Zdravotní tělesná výchova
výsledky vzdělávání
učivo
● zvolí vhodná cvičení ke korekci svého - při každém rozcvičování
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví
V každé vyučovací hodině

0

Komentář
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4.6. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
4.6.1. Informační a komunikační technologie
Učební osnova předmětu: Informační a komunikační technologie
Obor vzdělání:69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 99
Platnost: od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat
s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi tak, aby
byli schopni je efektivně využívat v průběhu přípravy v dalším studiu i při výkonu povolání
po absolvování školy, ale i v soukromém a občanském životě. Žáci porozumí základům
informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační
systém, kancelářský software, budou pracovat s dalším běžným aplikačním programovým
vybavením a budou schopni naučit se používat nové aplikace. Dovedou efektivně vyhledávat
informace a komunikovat prostřednictvím Internetu.
Charakteristika učiva
V předmětu informační a komunikační technologie budou probírány tyto celky. Jako základ
je třeba podrobně seznámit žáka se základními pojmy z IKT. Další důležitou částí jsou
operační systémy a počítačové sítě. Orientace v nich a jejich zvládnutí po praktické stránce
je základem. Další část je věnována Internetu a komunikaci jako základnímu otevřenému
informačnímu zdroji a prostředku pro komunikaci mezi účastníky. Čtvrtá část je věnována
textovým procesorům a jejich využití. V páté části osnovy jsou probírány tabulkové procesory a
grafické vyjádření tabulek. Následuje část věnovaná úvodu do počítačové grafiky a základům
tvorby a spravování www stránek. Poslední část je věnována doplňující látce a použití
specifických programů typické pro jednotlivé obory. .
Vzdělávání by mělo vytvořit předpoklady pro získání odborných vědomostí a dovedností,dále
vytvořit návyky k trvalému a pravidelnému vzdělávání v oboru IKT v souladu s rozvojem
výpočetní techniky a výrobních technologií. Toto by mělo nápomoci k rozvoji technického
myšlení jak v předmětu IKT, tak v ostatních výběrových a specializovaných předmětech.
Strategie výuky
Výuka je rozdělena na teoretickou část, ve které žáci dostanou jistou část důležitých informací,
bez kterých nelze dále postupovat ve výuce a na praktickou část, která by měla zabírat největší
prostor daný výuce. Zde by si žáci měli dobře osvojit ovládání počítače a jeho využívání v
předmětu informační a komunikační technologie. Třetí část výuky je připravena pro vytváření
souhnných projektů na konci jednotlivých probíraných témat
Cíle vzdělávání
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií při dalším studiu i v praktickém
životě. Porozumět zpracování dat v počítači, pracovat s operačním systémem a s daty
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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na pokročilé uživatelské úrovni, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením, naučit se používat nový aplikační software, - formulovat svůj požadavek a využívat
při interakci s počítačem algoritmické myšlení, komunikovat pomocí Internetu, získávat a
využívat informace z celosvětové sítě Internet, orientovat se v nich, uvědomovat si nutnost
posouzení věrohodnosti informací, prezentovat informace a výsledky své práce, aktivně
používat prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením, dodržovat
autorská práva, získat důvěru ve vlastní schopnosti při práci s prostředky informačních a
komunikačních technologií, získat potřebu dále se vzdělávat a využívat nové prostředky a
aplikace, získat motivaci k využívání prostředků informačních komunikačních
Pojetí výuky
Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla žáky samostatně uplatňovat jejich znalosti a
dovednosti v samostatných cvičeních. Část výuky je nezbytně nutné realizovat teoretickou
formou, kdy jsou žákům vysvětleny a prezentovány potřebné informace ke zvládnutí daného
tematického celku. Při této výuce je v maximální míře využíván prezentační program VISION.
K názorným ukázkám a k zajištění zpětné vazby od žáků je nutné provádět systematické
ověřování nabytých znalostí. Praktická výuka probíhá v dělených skupinách žáků, kdy každý
žák může samostatně pracovat u počítače na zadaných úlohách.
Hodnocení výsledků žáků
Ke každému tématu budou zařazovány ověřovací praktické úkoly, které budou všichni žáci
řešit souběžně. Znalost některých témat bude ověřována ústním či písemným zkoušením nebo
formou vytvořené prezentace. Klasifikace bude vycházet nejen z výsledků zkoušení žáka, ale
bude zohledněn i přístup žáka k řešení jednotlivých úloh při procvičování učiva. Hodnocení se
bude řídit klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. Hodnocení bude mít motivační
charakter, žáci budou vedeni tak, aby cítili potřebu vzdělávat se s ohledem na využitelnost
získaných znalostí a dovedností v dalším studiu i v praktickém životě.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

Dotace

1

1

1

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a životní prostředí
Toto téma je důležité v pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro
člověka. Též záleží na povědomí člověka o základních ekologických zákonitostech a
negativních dopadech působení člověka na přírodu a životní prostředí. Žáci by si měli
budovat takové postoje a hodnotové orientace, na jejichž základě budou utvářet svůj
budoucí životní styl v intencích udržitelného rozvoje a ekologicky přijatelných hledisek.
1. ročník - dotace: 1, povinný

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 143 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● učit se používat nové aplikace
● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Práce s počítačem, operační systém,
4
soubory, adresářová struktura, souhrnné
cíle
výsledky vzdělávání
učivo
● používá počítač a jeho periferie - hardware, software, osobní počítač, principy
(obsluhuje je, detekuje chyby, vyměňuje fungování, části, periferie
- základní a aplikační programové vybavení
spotřební materiál)
- operační systém
● je si vědom možností a výhod,
- data, soubor, složka, souborový manažer
ale
i
rizik
(zabezpečení
dat - komprese dat
před zneužitím, ochrana dat před
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 144 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

zničením, porušování autorských práv)
a omezení (zejména technických
a
technologických)
spojených
s
používáním výpočetní techniky
● aplikuje výše uvedené – zejména aktivně
využívá prostředky zabezpečení dat
před zneužitím a ochrany dat před
zničením
● nastavuje
uživatelské
operačního systému

- prostředky zabezpečení dat před zneužitím
a ochrany dat před zničením
- ochrana autorských práv
- algoritmizace
- nápověda, manuál

prostředí

● 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
● využívá nápovědy a manuálu pro
práci se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
● 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
● odlišuje a rozpoznává základní typy
souboru a pracuje s nimi
Práce se standardním aplikačním
programovým vybavením
výsledky vzdělávání
učivo
● používá běžné základní a aplikační - textový procesor
programové vybavení

14

● vytváří,
upravuje
a
uchovává
strukturované textové dokumenty
Práce v lokální síti, elektronická
komunikace, komunikační a přenosové
možnosti internetu
výsledky vzdělávání

2
učivo
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● chápe specifika práce v síti (včetně - počítačová síť, server, pracovní stanice
rizik), využívá jejích možností a pracuje - připojení k síti
- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a
s jejími prostředky
prostředků
● samostatně komunikuje elektronickou
- e-mail, organizace času a plánování, chat,
poštou, ovládá i zaslání přílohy, či
naopak její přijetí a následné otevření
● využívá další funkce poštovního klienta
(organizování, plánování…)
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet
výsledky vzdělávání
učivo
● volí vhodné informační zdroje k - informace, práce s informacemi
vyhledávání požadovaných informací a - informační zdroje
odpovídající techniky (metody, způsoby) - Internet
k jejich získávání

13

● získává
a
využívá
informace
z
otevřených zdrojů, zejména pak z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich
vyhledávání
● orientuje se v získaných informacích,
třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí
jejich výběr a dále je zpracovává
● zaznamenává a uchovává textové,
grafické
i
numerické
informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití
● uvědomuje si nutnost posouzení
validity informačních zdrojů a použití
informací relevantních pro potřeby
řešení konkrétního problému
● správně interpretuje získané informace
a výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s
ohledem na jejich další uživatele
2. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
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● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● učit se používat nové aplikace
● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Práce s počítačem - opakování a
2
rozšíření znalostí a dovedností, operační
systém, soubory, adresářová struktura
výsledky vzdělávání
učivo
● používá počítač a jeho periferie - hardware, software, osobní počítač, principy
(obsluhuje je, detekuje chyby, vyměňuje fungování, části, periferie
- základní a aplikační programové vybavení
spotřební materiál)
- operační systém
● je si vědom možností a výhod,
- data, soubor, složka, souborový manažer
ale
i
rizik
(zabezpečení
dat - komprese dat
před zneužitím, ochrana dat před - prostředky zabezpečení dat před zneužitím
zničením, porušování autorských práv) a ochrany dat před zničením
a omezení (zejména technických - ochrana autorských práv
a
technologických)
spojených
s - algoritmizace
používáním výpočetní techniky
- nápověda, manuál
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● aplikuje výše uvedené – zejména aktivně
využívá prostředky zabezpečení dat
před zneužitím a ochrany dat před
zničením
● nastavuje
uživatelské
operačního systému

prostředí

● 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
● 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
● 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
● vybírá a používá vhodné programové
vybavení
pro
řešení
běžných
konkrétních úkolů
Práce se standardním aplikačním
4
programovým vybavením
výsledky vzdělávání
učivo
● používá běžné základní a aplikační - textový procesor opakování, rozšíření
dovedností
programové vybavení
● vytváří,
upravuje
a
uchovává
strukturované textové dokumenty
Práce se standardním aplikačním
programovým vybavením
výsledky vzdělávání
učivo
● ovládá běžné práce s tabulkovým - tabulkový procesor
procesorem
a
databází
(editace, - databáze
vyhledávání,
filtrování,
třídění,
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matematické operace, základní funkce,
tvorba jednoduchého grafu, příprava pro
tisk, tisk)
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet
výsledky vzdělávání
● volí vhodné informační zdroje k
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody, způsoby)
k jejich získávání

12
učivo
- informace, práce s informacemi
- informační zdroje
- Internet
- e-mail, organizace času a plánování, chat,

● získává
a
využívá
informace
z
otevřených zdrojů, zejména pak z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich
vyhledávání
● orientuje se v získaných informacích,
třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí
jejich výběr a dále je zpracovává
● zaznamenává a uchovává textové,
grafické
i
numerické
informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití
● uvědomuje si nutnost posouzení
validity informačních zdrojů a použití
informací relevantních pro potřeby
řešení konkrétního problému
● správně interpretuje získané informace
a výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s
ohledem na jejich další uživatele
● ovládá další běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat
3. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
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● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● učit se používat nové aplikace
● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
Práce se standardním aplikačním
4
programovým vybavením - opakování
výsledky vzdělávání
učivo
● vytváří,
upravuje
a
uchovává - textový procesor opakování, rozšíření
dovedností
strukturované textové dokumenty
- tabulkový procesor - opakování, rozšíření
● ovládá běžné práce s tabulkovým
dovedností
procesorem
a
databází
(editace,
vyhledávání,
filtrování,
třídění,
matematické operace, základní funkce,
tvorba jednoduchého grafu, příprava pro
tisk, tisk)
Práce s aplikačním programovým
13
vybavením
výsledky vzdělávání
učivo
● zná hlavní typy grafických formátů, na - software pro práci s grafikou
základní úrovni grafiku tvoří a upravuje - sdílení a výměna dat, jejich import a export
- www stránky vytváření, správa, přenos dat,
FTP..
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● používá běžné základní a aplikační
programové vybavení
● pracuje
s
dalšími
aplikacemi
používanými v příslušné profesní oblasti
Práce se specifickým aplikačním
programovým vybavením vhodným pro
obor
výsledky vzdělávání
učivo
● ovládá běžné práce ve specifické - další vhodné aplikační
vybavení
aplikaci
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet
výsledky vzdělávání
učivo
● volí vhodné informační zdroje k - informace, práce s informacemi
vyhledávání požadovaných informací a - Internet
odpovídající techniky (metody, způsoby) - e-mail
k jejich získávání

6

programové

10

● získává
a
využívá
informace
z
otevřených zdrojů, zejména pak z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich
vyhledávání
● orientuje se v získaných informacích,
třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí
jejich výběr a dále je zpracovává
● zaznamenává a uchovává textové,
grafické
i
numerické
informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití
● uvědomuje si nutnost posouzení
validity informačních zdrojů a použití
informací relevantních pro potřeby
řešení konkrétního problému
● správně interpretuje získané informace
a výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s
ohledem na jejich další uživatele
● rozumí běžným i odborným graficky
ztvárněným informacím (schémata,
grafy apod.)

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 151 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

● ovládá další běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat
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4.7. Ekonomické vzdělávání
4.7.1. Ekonomika
Ekonomika
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 66
Platnost: od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle: Předmět zprostředkovává základní znalosti v oblasti ekonomických vztahů
a orientaci v hospodářské problematice. Žáci získají teoretické znalosti v rámci fungování
podniku, národního hospodářství a hospodářství EU. Dále pak jsou seznámeni s problematikou
samostatného podnikání (druhy živností, založení, přerušení a ukončení živnosti), pracovně
právními vztahy (vznik, změny a zakončení pracovního poměru), náležitostmi pracovní
smlouvy, právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele.
Charakteristika učiva:
Učivo je rozděleno do sedmi logicky na sebe navazujících kapitol. První kapitola seznámí
žáky se základními ekonomickými pojmy, které pak prolínají do kapitol následujících. Kapitola
druhá vymezuje pracovně právní vztahy a související činnosti, seznamuje žáky se Zákoníkem
práce. Třetí kapitola je orientována na podnikání v živnostech, druhy živností a další
náležitosti s touto problematikou souvisejí. Kapitola čtvrtá se zabývá majetkem a hospodařením
podniku. Vymezuje druhy majetku, jeho strukturu, zdroje, náklady a výnosy, hospodářský
výsledek. Pátá kapitola je věnována mzdám, jejich druhům a využití, hotovostnímu a
bezhotovostnímu platebnímu styku, poměrům měn různých států, státnímu rozpočtu, daňové
soustavě, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Kapitola šestá vymezuje evidenční povinnosti
podniků a živnostníků, seznamuje žáky se základními pojmy v oblasti účetnictví a s potřebnými
doklady. Poslední, sedmá kapitola je věnována podnikovým činnostem. Je zde probírána
výroba, investiční, personální a zásobovací činnost podniku. Dále se zde žáci seznámí se
strukturou řízení velkého a následně malého podniku, s národním hospodářstvím a se způsoby
hospodaření v rámci EU.
Cíle vzdělávání:
Žáci se naučí získávat potřebné teoretické znalosti a využívání těchto poznatků v praxi,
aplikovat informace z oblasti ekonomiky v rámci pracovního poměru, či podnikání v živnostech.
Získají základní orientaci v podnikových činnostech, pravidlech a rozsahu vedení podnikové
evidence. Orientují se v jednotlivých druzích daní, v hrubých rysech se seznámí s
fungování finančního trhu. Dále pak porozumí makroekonomickým zákonitostem fungování
národního hospodářství a hospodářství Evropské unie. Jsou seznámeni s činností finančního
a živnostenského úřadu.
Výukové strategie:
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Kromě běžných výukových metod (výklad, práce s textem atp.) je využíváno také samostatného
řešení dle zadání a týmové práce. Zvláštní důraz je kladen na osvojování pracovních návyků
a orientaci na trhu práce. Žáci jsou seznámeni s možnostmi celoživotního vzdělávání.
Hodnocení výsledků práce:
Mimo obvykle užívané způsoby hodnocení (ústní zkoušení, písemné práce) jsou žáci
hodnoceni za řešení samostatných úkolů a za zapojování se (aktivitu) v průběhu vyučování.
Obsahový okruh je zaměřen tak, aby si žáci osvojili základní ekonomické pojmy, porozuměli
jim a uměli je správně používat. Žáci se naučí orientovat se v ekonomických souvislostech a
osvojí si ekonomický způsob myšlení.
Učební plán předmětu
Ročník

III

Dotace

2

Povinnost

povinný

(skupina)
Dotace
skupiny

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
Žák je vybaven znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou při úspěšném uplatnění
na trhu práce tak, aby se mohl stát aktivním zaměstnancem, podnikatelem, případně
zaměstnavatelem.
● Člověk a životní prostředí
V průběhu ekonomického vzdělávání žák vnímá ekologické aspekty v pracovní činnosti.
● Informační a komunikační technologie
V rámci všech probíraných kapitol je podle možností využíváno moderních komunikačních
a informačních technologií a žák je veden k jejich aktivnímu používání.
● Občan v demokratické společnosti
Žák získává určitou míru sebevědomí, učí se jednat s lidmi, diskutovat a hledat
kompromisy, vážit si materiálních a duchovních hodnot a být ochoten se angažovat ve
prospěch společnosti.
3. ročník - dotace: 2, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
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● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
Kompetence k řešení problémů
● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● 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
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
Kompetence k pracovnímu uplatnění 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
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● 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
● 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
● 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
Matematické kompetence
● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● 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 získaných informacím, být mediálně gramotní

Odborné kompetence
Vést podnikatelskou agendu
● kalkulovali cenu poskytovaných služeb
● orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu
● sjednávali nákup přípravků používaných k péči o vlasy a pokožku kštice
● vyhotovovali obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou
● využívali marketingových nástrojů k prezentaci provozovny
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
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Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
● efektivně hospodařili se svými finančními prostředky
● 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
Základní ekonomické pojmy
výsledky vzdělávání
učivo
● správně používá a aplikuje základní - potřeby, spotřeba, uspokojení potřeb
- životní úroveň
ekonomické pojmy
- statky, služby
● posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku
- vstupy výroby, výrobní faktory
● stanoví cenu jako součet nákladů, zisku - hospodářský proces
a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle - trh, zboží, tržní subjekty
- nabídka, poptávka, ceny (hodnota)
zákazníků, místa a období
- tržní mechanismus, tržní rovnováha
● rozpozná běžné cenové triky a klamavé
nabídky

10

Pracovně právní vztahy
12
výsledky vzdělávání
učivo
● vyhledává informace o volných místech - hledání zaměstnání
- úřady práce, zprostředkování zaměstnání
● umí kontaktovat úřad práce
nezaměstnanost
(podpora
v
nezaměstnanosti)
● definuje vlastní kvalifikaci
- rekvalifikace, celoživotní vzdělávání
● zná možnosti rekvalifikace
- kvalifikovaná a nekvalifikovaná práce
● zná možnosti vzniku, změn a zániku - Zákoník práce
- vznik pracovního poměru
pracovního poměru
- změny pracovního poměru
● zná druhy pracovních poměrů
- ukončení pracovního poměru
● zná práva a povinnosti zaměstnance a - povinnosti a práva zaměstnance a
zaměstnavatele
zaměstnavatele
- druhy pracovních poměrů
● dovede vyhledat poučení a pomoc v
pracovněprávních záležitostech
● dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v
tíživé sociální situaci
Podnik, podnikání
výsledky vzdělávání

učivo
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● na příkladu popíše základní povinnosti - právní formy podnikání
- fyzická a právnická osoba
podnikatele vůči státu
- druhy a provozování živností
● orientuje se v právních formách
- živnostenský zákon
podnikání a dovede charakterizovat - vypracování žádosti
jejich základní znaky
- podnikatelský záměr
● vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr - druhy obchodních společností
a zakladatelský rozpočet
● posoudí vhodné formy podnikání pro
obor
Majetek podniku a jeho hospodaření
výsledky vzdělávání
● rozlišuje jednotlivé druhy majetku

učivo
- struktura majetku podniku
- krátkodobý a dlouhodobý majetek
● orientuje se v účetní evidenci majetku
- investiční a oběžný majetek
● rozliší jednotlivé druhy nákladů a - opotřebení investičního majetku, odpisy
- pořizování investičního majetku
výnosů
- struktura zdrojů majetku (vlastní, cizí)
● řeší jednoduché výpočty výsledku - náklady, výnosy, hospodářský výsledek
hospodaření

9

● řeší jednoduché kalkulace ceny
Peníze, mzdy, daně, pojistné
9
výsledky vzdělávání
učivo
● na příkladu popíše základní povinnosti - hotovostní a bezhotovostní platební styk
- národní a zahraniční měny
podnikatele vůči státu
- inflace
● orientuje se v platebním styku a smění
- úroky
peníze podle kurzovního lístku
- mzda, druhy mezd
● vyplňuje doklady souvisejících s - mzda časová a úkolová
- státní rozpočet
pohybem peněz
- daňová soustava, druhy daní
● vysvětlí podstatu inflace a její důsledky - daňové přiznání
na finanční situaci obyvatel a na příkladu - sociální a zdravotní pojištění
ukáže jak se bránit jejím nepříznivým
důsledkům
● vysvětlí způsoby stanovení úrokových
sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a
RPSN
● řeší jednoduché výpočty mezd
● vysvětlí úlohu státního rozpočtu v
národním hospodářství
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● orientuje se v daňové soustavě,
charakterizuje význam daní pro stát
● řeší jednoduché příklady výpočtu daně z
přidané hodnoty a daně z příjmu
● orientuje se v produktech pojišťovacího
trhu vybere nejvýhodnější pojistný
produkt s ohledem na své potřeby
● vypočte sociální a zdravotní pojištění
● dovede reklamovat koupené zboží nebo
služby
● 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
● vysvětlí, co má vliv na cenu zboží
● dovede vyhledat nabídky zaměstnání,
kontaktovat případného zaměstnavatele
a úřad práce, prezentovat své pracovní
dovednosti a zkušenosti
● popíše, co má obsahovat pracovní
smlouva
● dovede si zřídit peněžní účet, provést
bezhotovostní platbu, sledovat pohyb
peněz na svém účtu
● dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda
a pracovní zařazení odpovídají pracovní
smlouvě a jiným písemně dohodnutým
podmínkám
● 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
Daňová, evidenční povinnost
výsledky vzdělávání
● vyhotoví daňový doklad

učivo
- vedení daňové evidence
- vyplnění účetních dokladů
● umí vést daňovou evidenci pro plátce i
- objednávka, dodací list
neplátce daně z přidané hodnoty
- faktura
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● vyhotoví zjednodušené daňové přiznání - příjemka, výdejka
- skladové a inventární karty
k dani z přidané hodnoty
Podnikové činnosti
výsledky vzdělávání
● popíše hierarchii zaměstnanců
organizaci, jejich práva a povinnosti

v

● na příkladech vysvětlí a vzájemně
porovná
druhy
odpovědnosti
za
škody ze strany zaměstnance a
zaměstnavatele

učivo
- uspořádání podnikových činností
- výroba
- výrobní kapacita podniku
- zásobovací činnost
- personální činnost
- marketing
- management
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4.8. Odborné vzdělávání
4.8.1. Výtvarná výchova
Učební osnova předmětu: Výtvarná výchova
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 99
Platnost: od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení estetického cítění, tvůrčí fantazie a vkusu. Tyto vlastnosti jsou
důležitou složkou profilu absolventa. Dokáže je využít jak v praxi při tvorbě účesů, tak i v
osobním životě. Žáci jsou vedeni k péči o estetickou úroveň pracovního prostředí a osobní
estetický vzhled.
Charakteristika učiva
Žák se naučí:
- základním kresebným dovednostem: držení tužky, dynamika kresby, stínování
- kreslit hlavu, obličej a jeho části, a to z různých úhlů pohledu
- kreslit vlasy v různých formách
- citlivě volit vhodný účes k typu obličeje a osobnosti
- nakreslit schéma střihu různých typů účesů
- orientovat se v systému barev z různých hledisek – fyzikálního, estetického i psychologického
- orientovat se v jednotlivých historických obdobích a slozích s důrazem na účesovou tvorbu
a styly oblékání
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

Dotace

1

1

1

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny

1. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
Kompetence k řešení problémů
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Personální a sociální kompetence
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet

Odborné kompetence
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● rozvíjeli vlastní výtvarné činnosti a zdokonalovali se v provádění návrhové kresby úpravy
vlasů
Odborná výtvarná příprava
33
výsledky vzdělávání
učivo
● nakreslí stuhu, vlasový dílec, loknu a - Kresba a její výtvarné možnosti (čára,
plocha, světlo a stín)
vlasovou výduť, cop a vlasový uzel
- Kresba hlavy, obličeje a jeho částí
● nakreslí hlavu muže, ženy a dítěte
- Základní dámské, pánské a dětské střihy
● nakreslí schéma základního nebo - Kresba různých typů účesů podle předlohy
náročnějšího pánského (dámského, - Návrhové kreslení s důrazem na běžné
denní účesy
dětského) střihu a účesu podle zadání
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● vytvoří návrh účesu v souladu s tvarem
obličeje a celkovým typem konkrétní
osoby
● nakreslí dámský, pánský a dětský účes
podle předlohy
2. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Personální a sociální kompetence
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

Odborné kompetence
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
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Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● rozvíjeli vlastní výtvarné činnosti a zdokonalovali se v provádění návrhové kresby úpravy
vlasů
Odborná výtvarná příprava
27
výsledky vzdělávání
učivo
● nakreslí schéma základního nebo - barevné varianty účesů
náročnějšího pánského (dámského, - kresba střihů a účesů
- kresba různých typů účesů podle předlohy
dětského) střihu a účesu podle zadání
- návrhové kreslení s důrazem na
● vytvoří návrh společenského účesu
společenské účes
nebo účesu pro zvláštní příležitost (např.
svatební účes)
● zná základní rozdělení barev a umí
znalosti využít v oboru
● nakreslí dámský, pánský a dětský účes
podle předlohy
Dějiny účesové tvorby
6
výsledky vzdělávání
učivo
● vypracuje přehled vývoje dámských - kresba účesů a oblečení z jednotlivých
historických období
historických účesů
- návrhové kreslení s využitím historického
● vypracuje přehled vývoje pánských
účesového prvku
historických účesů
● nakreslí dámský a pánský účes ze
zvoleného historického období
● nakreslí módní účes s využitím
historických účesových prvků
3. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Personální a sociální kompetence
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

Odborné kompetence
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● rozvíjeli estetické cítění a uplatňovali estetická hlediska při poskytování kadeřnických služeb
i v každodenním životě
● rozvíjeli vlastní výtvarné činnosti a zdokonalovali se v provádění návrhové kresby úpravy
vlasů
Odborná výtvarná příprava
výsledky vzdělávání
učivo
● nakreslí dámský, pánský a dětský účes - kresba účesů podle předlohy
- návrhové kreslení
podle předlohy

27

● vytvoří návrh denního účesu
● vytvoří návrh společenského účesu
● vytvoří návrh soutěžního
využitím vlasových ozdob

účesu

s

● vytvoří návrh fantastické kreace
Dějiny účesové tvorby
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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výsledky vzdělávání
učivo
● vypracuje přehled vývoje dámských - kresba účesů a oblečení z jednotlivých
i pánských historických účesů od historických období
- návrhové kreslení s využitím historického
poloviny 19. století do současnosti
účesového prvku
● nakreslí dámský a pánský účes ze
zvoleného historického období
● nakreslí módní účes s využitím
historických účesových prvků

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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4.8.2. Psychologie a společenská výchova
Učební osnova předmětu: Psychologie a společenská výchova
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 66
Platnost: od 1. 9. 2009
Žáci se seznamují s významem a způsoby komunikace ve službách. Jsou vedeni k uplatňování
zásad společenského chování, profesního jednání a ke kultivovanému vystupování jak v
přímém osobním styku se zákazníky, obchodními partnery a spolupracovníky, tak i v písemném
projevu.
Učí se chápat význam práce z hlediska společenského a osobního rozvoje. Postupně se učí
řešit problémové situace vzniklé v kontaktu se zákazníky a obchodními partnery.
Pozornost se při přípravě věnuje osvojení dovedností jednání s osobami vyžadujícími zvláštní
péči a s cizinci.
Obecné cíle předmětu:
Poskytnout žákům základní poznatky z psychologie, zejména ve vztahu k praxi v kadeřnictví,
naučit žáky jednat s lidmi v různých oblastech odborné činnosti i v občanském životě. Naučit
žáky aplikovat teoretické poznatky při odborném výcviku, chápat důležitost správného chování
člověka nejen při práci, ale i v soukromém životě.
Charakteristika učiva
Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP - Společenskovědní vzdělávání, Komunikace
ve službách.
Výuka nebude zaměřena pouze na osvojení základních poznatků, ale zejména na praktické
dovednosti - komunikativní, osvojení základů společenského chování, rozvíjení kladných
vlastností žáků, projevujících se ve vztahu k zákazníkům.
Obsahem učiva jsou základní poznatky zejména z psychologie osobnosti, sociální psychologie
a psychologie práce.
Předmět je úzce propojen s předmětem odborný výcvik
Výukové strategie
Základem výuky jse výklad a řízená diskuse žáků k probíranému tématu. Žáci jsou vedeni
k samostatnému uvažování a vyjadřování vlastních názorů v diskusích. Jsou používány
demonstrační metody a pomůcky - výukové videoprogramy, žáci pracují samostatně i ve
skupinách v simulovaných situacích.
Hodnocení výsledků
Využívá se slovní i numerické hodnocení.
Ústní i písemné zkoušení dílčích témat (cvičení, testy), hodnocení stupně osvojení učiva,
schopnosti aplikovat učivo (samostatnost, kreativita, úroveň vyjadřování)
Veškeré hodnocení odpovídá pravidlům klasifikace uvedených ve školním řádu SOUt Soběslav.
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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Učební plán předmětu
Ročník

II

III

Dotace

1

1

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
V rámci předmětu jsou žáci učeni jednotlivým možnostem, jak si získat a udržet pracovní
zařazení a jak postupovat v zaměstnání, aby omezili veškeré možné problémy se
vyskytující.
● Člověk a životní prostředí
V tomto předmětu jsou žáci vedeni k tomu, aby dbali svým chování na udržení kvalit
životního prostředí a svým chování a jednáním byli příkladem pro své okolí.
● Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie jsou nezbytné pro vyhledávání nových informací či
pro získávání zákazníků.
● Občan v demokratické společnosti
Výuka v předmětu psychologie a společenská výchova vede žáky ke komunikačním
dovednostem, které lze uplatnit v běžném životě i v praxi. Žáci poznávají snáze své okolí i
sami sebe a jsou vedeni k chování v rámci pravidel společenského chování.
2. ročník - dotace: 1, povinný

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

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 168 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● 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
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
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● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika),
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● 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 pracovnímu uplatnění 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
● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle

Odborné kompetence
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● rozvíjeli estetické cítění a uplatňovali estetická hlediska při poskytování kadeřnických služeb
i v každodenním životě
Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
● pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu
● poskytovali zákazníkům poradenské služby z hlediska pravidelné domácí péče o vlasy a
jejich úpravy do požadovaného účesu
● řešili nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními
partnery
● uměli se vyrovnat se stresovými situacemi, regulovali své chování, aby nedocházelo ke
konfliktům a napětí mezi lidmi, pečovali o své duševní zdraví
● vhodně navazovali kontakt se zákazníky, uměli s nimi hovořit a naslouchat jim
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Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 170 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

● vystupovali profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a
obchodním partnerům
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
Úvod do psychologie
výsledky vzdělávání
● ví co je to psychologie obecně
● objasní souvislost lidského chování s
biologickými procesy člověka
● ovládá základní
psychologie

pojmy

předmětu

● uvědomuje si různorodost lidských
vlastností, zařadí je do skupin
● dbá o kultivovaný projev při komunikaci

14

učivo
- Obsah a úkoly psychologie
- Organismus a prostředí, regulace vztahů
organismů a prostředí
- Podstata duševní činnosti, psychika,
prožívání, vědomí, nevědomí, charakteristika
chování
- Determinace psychiky, biologická a sociální,
dědičnost, vztah tělesných a duševních
vlastností, sociální podmíněnost psychiky
- Vliv dědičnosti, vliv prostředí a výchovy
- Nervová soustava, žlázy s vnitřní sekrecí –
hormony
- Biologické potřeby, tělesný stav
- Dědičnost, vztah tělesných a duševních
vlastností, sociální podmíněnost psychiky

Psychologie osobnosti
19
výsledky vzdělávání
učivo
● rozezná typ zákazníků a ví jak reagovat - Vymezení osobnosti
- Aktivačně - motivační vlastnosti
na projevy jeho chování
- Vztahově - postojové vlastnosti
● charakterizuje vývojová období člověka
- Výkonové vlastnosti
ve vztahu k poskytovaným službám
- Seberegulační vlastnosti
● objasní, do kterých společenských - Dynamické vlastnosti
- Psychologie poznávání, poznávací procesy
skupin sám patří
- Počitky, vnímání, myšlení a řeč
● rozeznává
typy
temperamentu
a - Paměť a učení, paměťové druhy a typy
charakter člověka
- Představivost, fantazie, pozornost
- Emoce a city, charakteristika citů a jejich
rozlišení
- Sebepoznání, svědomí, sebekritika
- Znaky a význam citů, citové vztahy
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- Zájmy, záliby, sklony, zlozvyky, životní cíle a
plány, význam využívání volného času
- Psychologie jednání a chování, motivace,
chtění, vůle, rozhodování, boj motivů, rozbor
volního jednání
- Obecná charakteristika osobnosti
- Pojem osobnost, struktura, vlastnosti a
individuální rozdíly
- Vlastnosti důležité pro povolání, schopnosti
a vlohy, vědomosti, dovednosti a návyky
- Charakter
- Temperament
- Vůle
3. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
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● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
Personální a sociální kompetence
● 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
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle
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Odborné kompetence
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● rozvíjeli estetické cítění a uplatňovali estetická hlediska při poskytování kadeřnických služeb
i v každodenním životě
Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
● pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu
● poskytovali zákazníkům poradenské služby z hlediska pravidelné domácí péče o vlasy a
jejich úpravy do požadovaného účesu
● řešili nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními
partnery
● uměli se vyrovnat se stresovými situacemi, regulovali své chování, aby nedocházelo ke
konfliktům a napětí mezi lidmi, pečovali o své duševní zdraví
● vhodně navazovali kontakt se zákazníky, uměli s nimi hovořit a naslouchat jim
● vystupovali profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a
obchodním partnerům
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
Sociální psychologie
10
výsledky vzdělávání
učivo
● ovládá pojmy sociální psychologie, - Pojem a podstata socializace, socializace ve
vztahu k osobnosti
dovede je vysvětlit
- Sociální postoje, jejich struktura, sociální
● řeší různé interpersonální situace
interakce
včetně konfliktních a zátěžových
Skupiny
z
psychologického
hlediska,dialektický vztah jedince a skupiny
● navrhne, jak řešit sociální konflikty
- Vzájemné vazby v sociální skupině,
skupinové normy, proces přizpůsobení se
normám
- Sociální percepce, percepce předmětu,
osob
- Zkreslení, omyly ve vnímání, laické chyby v
posuzování osob
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 174 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

- Zátěžové situace v životě člověka, konflikty,
druhy konfliktů a řešení, předcházení
konfliktům
průřezová témata
Člověk a svět práce
Aplikovaná psychologie
výsledky vzdělávání
● ovládá zásady společenského chování
● využívá
znalosti
psychologie
ovlivňování chování zákazníka

při

● využívá telekomunikační prostředky v
souladu se společenskými zásadami
● vysvětlí význam informací a komunikace
pro podnikání v oboru
● komunikuje se zákazníky v cizím jazyce

Psychologie v praxi
výsledky vzdělávání
● využívá
znalosti
psychologie
ovlivňování chování zákazníka

učivo
- Pracovní činnosti z psychologického
hlediska
- Psychologický rozbor práce kadeřníka
(kadeřnice)
- Psychologický přístup k pracovní skupině,
členství v pracovní skupině
- Sociální faktory a pracovní výkon,
hodnocení pracovníků, pracovní motivace a
morálka, vliv prostředí na psychiku člověka při
práci
- Fyzické podmínky v provozovnách (zařízení,
světelné podmínky, barevnost, akustika,
teplo)
- Společenské chování jako projev adaptace
člověka na prostředí
- Všeobecné zásady společenského chování,
pozdravy,
oslovování,
představování,
podávání ruky
- Takt, ohleduplnost a úcta k lidem, zásady
společenského chování v rodině a na
veřejnosti
- Chování vůči nadřízeným, podřízeným,
spolupracovníkům
- Vliv estetiky prostředí na psychiku člověka,
kulturní hodnoty
11

při

● vyhotovuje písemnosti spojené s
provozem věcně, jazykově a formálně
správně v souladu s normalizovanou
úpravou písemností
● kalkuluje
ceny
kadeřnických služeb

12

poskytovaných

učivo
- Osobnost zákazníka, motivace zákazníka k
návštěvě holičsko-kadeřnických provozoven
- Osobnost zákazníka, typologie zákazníků,
individuální přístup
- Ovlivňování zákazníka při výběru služeb
- Vystupování a chování obsluhujícího
pracovníka, kultivovanost projevu
- Chování pracovníka k zákazníkovi a ke
spolupracovníkům
- Řešení psychicky náročných situací z praxe,
postoje pracovníků k chování zákazníků,
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● vytvoří ceník nabízených kadeřnických vhodné způsoby řešení psychicky náročných
situací
služeb
- Odborné poradenství
- Problematika vedení provozoven ceníky,
účtování)
- Specifika pracovních skupin v holičskokadeřnických provozovnách
- Sociální klima v provozovnách, ovlivňování
pracovního výkonu pracovníků vedoucími
pracovníky
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4.8.3. Technologie
Učební osnova předmětu: Technologie
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 248
Platnost: od 1. 9. 2009
Pojetí předmětu
Obecný cíl:
Předmět technologie se zabývá základními technologickými postupy používanými v kadeřnické
praxi.
Má za úkol předat znalosti a dovednosti v oboru, které následně žák dokáže plně využívat v
praxi.
Technologie je profilovým předmětem pro obor kadeřník, osnova a témata tohoto předmětu
jsou propojeny s ostatními odbornými předměty.
Absolvent:
• Používá odborné technologické výrazy
• Na základě získaných znalostí se umí správně rozhodnout v praktickém vyučování a pracovat
tak samostatně
• Využívá informací z odborného předmětu při řešení konkrétních problémů
Charakteristika učiva:
Výuka předmětu technologie je co nejvíce propojena s reálným prostředím a zaměřena na
praxi.
Žáci jsou schopni na základě teoretického vyučování používat své znalosti v praxi
Obecným cílem je odborně připravit žáka na praktické vyučování.
Těžištěm výuky je upevnit samostatnost a rozhodování při praktickém vyučování, využívat
odborné znalosti, používat odbornou technologii a naučit žáka kladnému přístupu k moderním
technologiím.
Cílem je tyto vědomosti prohloubit a používat je jako nástroj žákovy výchovy a sebevýchovy.
Ve výuce jsou používány moderní vzdělávací strategie, které zvyšují motivaci a efektivitu
vzdělávacího procesu.
Vedle tradičních metodických postupů – výklad, vysvětlování, demonstrace, procvičování pod
dohledem učitele a učení pro zapamatování se vyučuje také formou komunikační hry a soutěže.
Hodnocení výsledků vzdělávání:
Žák má možnost prezentovat své vědomosti a dovednosti jak písemně tak ústně. Při ústním
zkoušení žáka jsou hodnoceny nejenom věcné znalosti, ale i schopnost vyjadřovat se v odborné
terminologii. Nedílnou součástí hodnocení žáka je také jeho aktivní přístup k přijímání informací
a aktivita při vyučování.
Žáci jsou hodnoceni objektivně, hodnocení se řídí klasifikačním řádem.
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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Mezipředmětové vztahy:
Vyučující předmět technologie je úzce spjat s dalšími vyučujícími předměty, zejména s
materiály, zdravovědou, chemií a psychologií.
V rámci mezipředmětových vztahů žák umí používat získané znalosti, dovede jednat s lidmi v
rámci slušného i asertivního jednání, dovede získat informace ze sítě Internet a zpracovat je.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

Dotace

3

2 1/2

2 1/2

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny

1. ročník - dotace: 3, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● 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
● 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a
základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● 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
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Kompetence k pracovnímu uplatnění 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 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
● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle
● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
Matematické kompetence
● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● 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 získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet

Odborné kompetence
Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb
● dodržovali pracovní kázeň, samostatně organizovali svou práci
● dovedli využívat znalosti z historie účesové tvorby v moderní účesové tvorbě
● poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou
regeneraci vlasů
● správně pečovali o různé typy vlasů, rozpoznali závažné onemocnění vlasů a vlasové
pokožky hlavy a včas doporučili návštěvu lékaře
● upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým
ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy
odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili
řasy a obočí, kníry a plnovousy)
● zhotovovali vlasové doplňky, upravovali je a ošetřovali
● zvládli úpravu vlasů do náročných společenských, případně soutěžních účesů
● zvolili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky
zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými
zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
● zvyšovali si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů,
návštěvami předváděcích akcí a soutěží v účesové tvorbě
Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy
● bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění
● dodržovali správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich
životnosti
● motivovali zákazníka k nákupu přípravků odborným zdůvodněním potřeb při péče o vlasy
● sledovali průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem
je doporučovali zákazníkům
● vhodně volili přípravky podle jejich vlastností a možností použití
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;
● posoudili možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů
a pokožky kštice
● rozvíjeli estetické cítění a uplatňovali estetická hlediska při poskytování kadeřnických služeb
i v každodenním životě
● tvořili účesy s ohledem na typ zákazníka a tvar jeho obličeje a hlavy s cílem zakrýt případné
estetické nedostatky a vyzvednout estetické přednosti
Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
● pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu
● poskytovali zákazníkům poradenské služby z hlediska pravidelné domácí péče o vlasy a
jejich úpravy do požadovaného účesu
● řešili nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními
partnery
● uměli se vyrovnat se stresovými situacemi, regulovali své chování, aby nedocházelo ke
konfliktům a napětí mezi lidmi, pečovali o své duševní zdraví
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 181 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

● vhodně navazovali kontakt se zákazníky, uměli s nimi hovořit a naslouchat jim
● vystupovali profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a
obchodním partnerům
Vést podnikatelskou agendu
● kalkulovali cenu poskytovaných služeb
● sjednávali nákup přípravků používaných k péči o vlasy a pokožku kštice
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
● 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
● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.),
rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění
závad a možných rizik
● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
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 trvale udržitelného rozvoje
● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí
Společenský význam oboru
výsledky vzdělávání
učivo
● dodržuje
ustanovení
týkající
se - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární prevence

4

● ovládá zásady společenského chování
● ví, jaký je společenský význam oboru
● při obsluze, běžné údržbě a čištění
přístrojového a technického vybavení
kadeřnické provozovny postupuje v
souladu s předpisy a pracovními
postupy
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● poskytne první pomoc při úrazu na
pracovišti
Pracoviště kadeřníka
10
výsledky vzdělávání
učivo
● zná přístrojové a technické vybavení - kadeřnická provozovna
- prostorové uspořádání
kadeřnické provozovny
- osvětlení, větrání
● při obsluze přístrojového vybavení umí
- pracovní místo kadeřníka
postupovat v souladu s předpisy a - bezpečnost a ochrana zdraví při práci s el.
pracovními postupy
přístroji
● volí potřebné pracovní pomůcky v
souladu se zvoleným technologickým
● provádí běžnou údržbu a čištění
používaného vybavení a zařízení
provozovny
Péče o vlasy
výsledky vzdělávání
● myje vlasy a vlasovou pokožku

učivo
- podmínky a materiál k péči o vlasy
- mytí vlasů a vlasové pokožky
● ovládá postupy a materiály potřebné k
- masáž hlavy
denní péči o vlasy

11

● provádí různé druhy masáží vlasové
pokožky (ruční, přístroji)
● provádí diagnózu vlasů a na základě
výsledků diagnózy určí postup úpravy
účesu
Vlasová kosmetika
výsledky vzdělávání
● provádí povrchovou nebo hloubkovou
regeneraci vlasů s použitím klasických
regeneračních přípravků a přípravků s
biologickými účinky
● charakterizuje
kosmetiky

přípravky

12

učivo
- přípravky vlasové kosmetiky a jejich
používání
- regenerační zábaly
- ošetření poškozených vlasů

vlasové

● umí zvolit vhodné regenerační zábaly dle
typu a stupně poškození vlasů
● dbá na hospodárné a ekologické
využívání přípravků a jejich bezpečnou
likvidaci po skončení jejich životnosti
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
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● má přehled o používaných přípravcích,
zná jejich vlastnosti a působení v
průběhu aplikace
● zná správné dávkování přípravků i s
ohledem na diagnózu vlasů
● vybere vhodný přípravek v souladu
s jednotlivými fázemi technologických
postupů a s ohledem na ekonomické a
užitné vlastnosti
Vodová ondulace
výsledky vzdělávání
● tvaruje
vlasy
vodovou
ondulací
(natáčení na natáčky, kroužkování,
vytváření pokládaných vln, sušení vlasů
do tvaru účesu do vln s použitím
hřebene)
● vysvětlí princip vodové ondulace

učivo
- princip vlasové ondulace
- podmínky a materiál k vodové ondulaci
- způsoby tvarování vlasů
- ondulace železem
- práce s ondulačním železem
- vlivy ondulačního železa na vlasy

16

● zvolí vhodné pomůcky, nářadí a materiál
k vodové ondulaci
● ovládá způsoby tvarování vlasů
● tvaruje vlasy elektrickým ondulačním
železem, ondulačními kleštěmi nebo
žehličkou
● zná vlivy ondulačního železa na vlasy
● má
přehled
o
ondulačního železa

způsobu

využití

Vlasová preparace
výsledky vzdělávání
učivo
● vysvětlí vývoj preparace, umí zvolit - vývoj preparace
- chemický a fyzikální proces
vhodné pomůcky k preparaci
- podmínky k preparaci
● provádí chemickou preparaci vlasů
- technologický postup preparace
klasickou i individuální do tvaru účesu i
permanentní styling

22

● umí používat nejnovější metody práce
Pánský střih
výsledky vzdělávání
● volí vhodnou techniku stříhání vlasů

- techniky stříhání
- dětský střih

učivo

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● zná současné módní trendy střihu
● umí zvolit střih dle typu vlasu
● zná technologický postup při vytváření
dětského střihu
Holení

výsledky vzdělávání
● holí vousy břitvou

6

učivo

- břitva
- holení
● upravuje tvar knírů a plnovousů
- ošetření pleti po holení
technikou střihu nůžkami přes hřeben
nebo střihacím strojkem, odholí kontury
břitvou
● zná základní ošetření pleti po holení
2. ročník - dotace: 2 1/2, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a
základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● 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
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Kompetence k pracovnímu uplatnění 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 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
● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle
● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
Matematické kompetence
● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● 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 získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet

Odborné kompetence
Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb
● dodržovali pracovní kázeň, samostatně organizovali svou práci
● dovedli využívat znalosti z historie účesové tvorby v moderní účesové tvorbě
● poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou
regeneraci vlasů
● správně pečovali o různé typy vlasů, rozpoznali závažné onemocnění vlasů a vlasové
pokožky hlavy a včas doporučili návštěvu lékaře
● upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým
ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy
odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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● upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili
řasy a obočí, kníry a plnovousy)
● zhotovovali vlasové doplňky, upravovali je a ošetřovali
● zvládli úpravu vlasů do náročných společenských, případně soutěžních účesů
● zvolili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky
zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými
zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
● zvyšovali si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů,
návštěvami předváděcích akcí a soutěží v účesové tvorbě
Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy
● bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění
● dodržovali správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich
životnosti
● motivovali zákazníka k nákupu přípravků odborným zdůvodněním potřeb při péče o vlasy
● sledovali průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem
je doporučovali zákazníkům
● vhodně volili přípravky podle jejich vlastností a možností použití
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;
● posoudili možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů
a pokožky kštice
● rozvíjeli estetické cítění a uplatňovali estetická hlediska při poskytování kadeřnických služeb
i v každodenním životě
● tvořili účesy s ohledem na typ zákazníka a tvar jeho obličeje a hlavy s cílem zakrýt případné
estetické nedostatky a vyzvednout estetické přednosti
Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
● pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu
● poskytovali zákazníkům poradenské služby z hlediska pravidelné domácí péče o vlasy a
jejich úpravy do požadovaného účesu
● řešili nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními
partnery
● uměli se vyrovnat se stresovými situacemi, regulovali své chování, aby nedocházelo ke
konfliktům a napětí mezi lidmi, pečovali o své duševní zdraví
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● vhodně navazovali kontakt se zákazníky, uměli s nimi hovořit a naslouchat jim
● vystupovali profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a
obchodním partnerům
Vést podnikatelskou agendu
● kalkulovali cenu poskytovaných služeb
● sjednávali nákup přípravků používaných k péči o vlasy a pokožku kštice
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
● 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
● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.),
rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění
závad a možných rizik
● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
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 trvale udržitelného rozvoje
● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí
Stříhání a úprava vlasů
výsledky vzdělávání
učivo
● zná technologické postupy základních - techniky stříhání
střihů, umí zvolit vhodnou techniku - druhy dámských střihů
stříhání

10

● zná zvláštnosti při stříhání vlasů
● posuzuje střih dle typu zákazníka a umí
doporučit vhodný střih
● navrhuje tvorbu účesů s ohledem na
vizáž a kvalitu vlasů
● stříhá vlasy klasickým, plastickým,
tupým, mix nebo speciálním módním
střihem
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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Vodová ondulace
výsledky vzdělávání
učivo
● vysvětlí podstatu a postup při - podstata technologického postupu
nechemických úpravách - vodové
ondulaci

12

● umí zvolit vhodné pomůcky, materiál a
nářadí
● posuzuje rozdíly mezi jednotlivými
technikami vodové ondulace
Barvení vlasů
výsledky vzdělávání
● tónuje vlasy, barví vlasy a vousy

10

učivo

- rozdělení barviv
- princip barvení vlasů
● vysvětlí podstatu při chemické úpravě
- odstíny barev
vlasů, ví, jaký je princip barvení vlasů
- technologický postup
● orientuje se v odstínech barev a - tvarování a úprava obočí a řas
technologicky správně postupuje při
barvení
● zná nejnovější metody práce při barvení
● popíše jak nabarvi obočí, řasy
Odbarvování vlasů, melírování vlasů
22
výsledky vzdělávání
učivo
● vysvětlí podstatu a postup při - podstata technologického postupu a jeho
fáze
chemickém zásahu do struktury vlasu
- přípravné práce
● volí vhodné pomůcky, materiál a nářadí
k odbarvování a melírování vlasů
● charakterizuje druhy melírování vlasů a
popíše technologický postup při práci
● odbarvuje vlasy
● melíruje vlasy odbarvováním a barvením
Objemová preparace
výsledky vzdělávání
učivo
● popíše princip objemové preparace, umí - podstata technologického postupu
- fáze objemové preparace
vysvětlit pracovní postup
- přípravné práce
● zná nové směry práce při preparaci a
umí použít nejnovější metody práce
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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Vlásenkářství
výsledky vzdělávání
učivo
● orientuje se v materiálech používaných - materiál vlásenkářství
ve vlásenkářství, zná způsoby jejich - výroba vlasových doplňků
- ošetřování výrobků
zpracování

10

● má přehled o způsobu výroby a
vhodném ošetřování hotových výrobků
● zhotovuje a ošetřuje vlasové doplňky,
ošetřuje a upravuje vlásenky
3. ročník - dotace: 2 1/2, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace
● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a
základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● 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
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● 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 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
● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle
● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
Matematické kompetence
● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● 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 získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet

Odborné kompetence
Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb
● dodržovali pracovní kázeň, samostatně organizovali svou práci
● dovedli využívat znalosti z historie účesové tvorby v moderní účesové tvorbě
● poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou
regeneraci vlasů
● správně pečovali o různé typy vlasů, rozpoznali závažné onemocnění vlasů a vlasové
pokožky hlavy a včas doporučili návštěvu lékaře
● upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým
ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy
odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy
● upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili
řasy a obočí, kníry a plnovousy)
● zhotovovali vlasové doplňky, upravovali je a ošetřovali
● zvládli úpravu vlasů do náročných společenských, případně soutěžních účesů
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● zvolili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky
zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými
zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
● zvyšovali si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů,
návštěvami předváděcích akcí a soutěží v účesové tvorbě
Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy
● bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění
● dodržovali správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich
životnosti
● motivovali zákazníka k nákupu přípravků odborným zdůvodněním potřeb při péče o vlasy
● sledovali průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem
je doporučovali zákazníkům
● vhodně volili přípravky podle jejich vlastností a možností použití
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;
● posoudili možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů
a pokožky kštice
● rozvíjeli estetické cítění a uplatňovali estetická hlediska při poskytování kadeřnických služeb
i v každodenním životě
● tvořili účesy s ohledem na typ zákazníka a tvar jeho obličeje a hlavy s cílem zakrýt případné
estetické nedostatky a vyzvednout estetické přednosti
Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
● pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu
● poskytovali zákazníkům poradenské služby z hlediska pravidelné domácí péče o vlasy a
jejich úpravy do požadovaného účesu
● řešili nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními
partnery
● uměli se vyrovnat se stresovými situacemi, regulovali své chování, aby nedocházelo ke
konfliktům a napětí mezi lidmi, pečovali o své duševní zdraví
● vhodně navazovali kontakt se zákazníky, uměli s nimi hovořit a naslouchat jim
● vystupovali profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a
obchodním partnerům
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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Vést podnikatelskou agendu
● kalkulovali cenu poskytovaných služeb
● sjednávali nákup přípravků používaných k péči o vlasy a pokožku kštice
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
● 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
● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.),
rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění
závad a možných rizik
● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
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 trvale udržitelného rozvoje
● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí
Dějiny vývoje účesu
35
výsledky vzdělávání
učivo
● umí se srozumitelně a souvisle - účesy a ovlivnění v jednotlivých historických
obdobích
vyjadřovat v odborných kruzích
● má přehled o vývoji účesů a ovlivnění
jednotlivými historickými obdobími
● umí rozeznat jednotlivá
období a charakterizovat je

historická

Náročná účesová tvorba
výsledky vzdělávání
● umí posoudit náročnost účesu
● rozezná k jaké společenské události je
účes určen

učivo
- techniky práce na náročném účesu
- soutěžní a společenské účesy

10

● popíše techniku vypracování účesu
● umí vysvětlit rozdíl mezi soutěžním a
společenským účesem
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● vytváří společenské (svatební) účesy
Současná účesová tvorba
výsledky vzdělávání
● orientuje se v moderních technologiích

- pojetí módy

5

učivo

● zná způsoby úpravy vlasů v současné
době
● zajímá se o módu a diskutuje o ní
Základy kosmetické péče
výsledky vzdělávání
učivo
● ovládá postup při základní péči o pleť a - péče o pleť a ruce
- dostupnost a propagace kosmetiky
ruce

7

Pěstění a regenerace vlasů
výsledky vzdělávání
učivo
● orientuje se v materiálech používaných - význam regenerace vlasů
- regenerační přípravky a jejich použití
k regeneraci vlasů

5

● umí
zvolit
prostředek

vhodný

regenerační

● popíše technologický postup při aplikaci
regeneračních přípravků
● zná správné dávkování přípravků i s
ohledem na diagnózu vlasů
● vybere vhodný přípravek v souladu
s jednotlivými fázemi technologických
postupů a s ohledem na ekonomické a
užitné vlastnosti
● dbá na hospodárné a ekologické
využívání přípravků a jejich bezpečnou
likvidaci po skončení jejich životnosti
Příprava k ZZ
výsledky vzdělávání
učivo
● srozumitelně a souvisle se vyjadřuje na - opakování učiva
dané téma

20

● formuluje své názory a umí přiměřeně
komunikovat v běžných profesních
situacích
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4.8.4. Materiály
Učební osnova pro předmět: Materiály
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 140
Platnost: od 1. 9. 2009
Pojetí předmětu:
Obecný cíl:
Předmět směřuje žáka k poznávání složení přípravků , určení diagnózy vlasu a následně využití
těchto znalostí v oboru.
Charakteristika učiva:
Předmět je profilovým předmětem pro obor kadeřník a jeho osnova a témata jsou propojeny
se znalostmi a učivem chemie. Aktualizovaný text učebnice popisuje materiály používané
v kadeřnické praxi a jejich fyzikální a chemické působení. Dostatečné množství názorného
materiálu pomáhá studentům osvojit si látku, která předpokládá určité znalosti chemie a
technologie. Znalosti týkající se materiálů žák využije následně i v odborném výcviku.
Absolvent:
- získá znalosti o složení přípravků, které využívá v praxi
- umí podle diagnózy vlasů určit vhodný přípravek, aby nepoškodil pokožku či vlas
- ovládá důležitost dezinfekce povrchů, podlah atd, tzn. rozlišuje plošnou dezinfekci, dezinfekci
nástrojů, nářadí nebo drobných poranění
- ví, kdy může použít daný přípravek nebo zda by nevhodnou volbou poškodil zdraví
Výsledky:
Přispívá k rozvoji znalostí o chemickém složení přípravků, stavbě vlasu, využití vody, znalosti
bezpečnosti práce, složení barviv, využití peroxidu vodíku, amoniaku a mnoho dalších
chemických látek, které jsou důležité pro kadeřnické úkony.
Jsou zde využity mezipředmětové vztahy, zejména chemie, technologie a odborný výcvik.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

Dotace

2

1 1/2

1

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny

1. ročník - dotace: 2, povinný

Klíčové kompetence
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Kompetence k učení
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● 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
● 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
● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a
základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
Personální a sociální kompetence
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí

Odborné kompetence
Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb
● poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou
regeneraci vlasů
● správně pečovali o různé typy vlasů, rozpoznali závažné onemocnění vlasů a vlasové
pokožky hlavy a včas doporučili návštěvu lékaře
● upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým
ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy
odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy
● upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili
řasy a obočí, kníry a plnovousy)
● zhotovovali vlasové doplňky, upravovali je a ošetřovali
● zvolili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky
zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými
zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;
● posoudili možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů
a pokožky kštice
Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
● vhodně navazovali kontakt se zákazníky, uměli s nimi hovořit a naslouchat jim
● vystupovali profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a
obchodním partnerům
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
● 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
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
Bezpečnost práce
výsledky vzdělávání
● zná ochranu oděvu zákazníka
● zná ochranu kadeřníka
● dodržuje návody výrobce

1

učivo
- s chemickými přípravky
- s pracovními pomůckami
- protiepidemiologické, požární, hygienické
předpisy

● umí poskytnout první pomoc
Voda, vlasy
výsledky vzdělávání
● zná využití druhů vody, jakost vody
● umí určit druhy, typy vlasů

11

učivo
- výskyt, vlastnosti, jakost
- druhy, typy vlasů
- struktura vlasu

● zná diagnózu vlasů
Mytí a přípravky
výsledky vzdělávání
● ovládá význam mytí vlasů

učivo
- mytí, emulgace, smáčivost
- šampony - výroba, rozdělení, typy

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
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● umí zvolit správný typ šamponu

- mýdla - výroba, druhy, vlastnosti

● zná vliv a využití mýdel dle druhu a
vlastností
Prostředky k fixaci vlasů
výsledky vzdělávání
učivo
● umí rozlišit použití přípravků dle složení - bez obsahu vody
- s obsahem vody
● umí určit dobu působení dle složení
- laky a aerosoly
● umí použít laky dle složení

6

Růst a výměna vlasů
výsledky vzdělávání
● zná průběh obnovy vlasu

učivo
- růst, odumření, vypadnutí
- barva vlasů
● zná typy vlasového barviva, jeho změny
- fyzikální a chemické vlastnosti
● zná chemické a fyzikální vlastnosti vlasů - vodíkové, iontové, disulfidové vazby

10

● zná význam vazeb ve struktuře vlasu
Vlasová preparace
výsledky vzdělávání
● ovládá teoretickou stránku
preparace

učivo

13

vlasové - podstata, průběh
- prostředky pro vlasovou preparaci
- ochrana zákazníka (pokožky, očí)
● zná chemické a mechanické prostředky
pro vlasovou preparaci
● umí dodržovat
práce

zásady

bezpečnosti

Holící přípravky
výsledky vzdělávání
● umí rozlišit druhy holení
● zná složení a druhy holících přípravků

učivo

4

- způsoby holení
- druhy holících přípravků
- zvláštní hygienické zásady

● dodržuje hygienické předpisy a zásady
Komentář
Vždy po ukončení kapitoly následuje písemné či ústní opakování.
2. ročník - dotace: 1 1/2, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● 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
● 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
● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a
základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
Personální a sociální kompetence
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí

Odborné kompetence
Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb
● poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou
regeneraci vlasů
● správně pečovali o různé typy vlasů, rozpoznali závažné onemocnění vlasů a vlasové
pokožky hlavy a včas doporučili návštěvu lékaře
● upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým
ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy
odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy
● upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili
řasy a obočí, kníry a plnovousy)
● zhotovovali vlasové doplňky, upravovali je a ošetřovali
● zvolili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky
zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými
zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění
● vhodně volili přípravky podle jejich vlastností a možností použití
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;
● posoudili možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů
a pokožky kštice
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
● 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
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
Dezinfekce
výsledky vzdělávání
učivo
● ovládá správné ošetření nářadí, nástrojů - nářadí, nástrojů
- drobných poranění
● ovládá ošetření drobných poraněníí
- plošná dezinfekce
- dezinfekční prostředky
● zná typy plošné dezinfekce
● umí rozlišit
prostředků

využití

6

dezinfekčních

Peroxid vodíku
výsledky vzdělávání
● zná správné dávkování
● zná využití a skladování

učivo

- koncentrace
- použití, skladování

Amoniak

výsledky vzdělávání
● zná ochranná opatření při skladování
● zná bezpečnostní předpisy při využití

2

- skladování
- použití

učivo

Barvení vlasů
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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výsledky vzdělávání
učivo
● umí doporučit dle kvality vlasů vhodný - rozdělení dle trvanlivosti
- typ barvení
typ barvení
- charakteristika
● umí zdůvodnit druh barvení
Odbarvování vlasů
výsledky vzdělávání
● ovládá mechanismus odbarvování
● zná prostředky na odbarvování

10

učivo

- mechanismus
- prostředky
- zásah do struktury vlasu

● umí rozlišit jaký druh prostředku poruší
vlas
Poškození vlasů
výsledky vzdělávání
● umí využít znalosti z 1. ročníku

učivo
- primární, sekundární
- preparace, barvení, odbarvování
● ovládá
poškození
z
hlediska - foukání, sušení, nešetrná denní péče
chemického a fyzikálního působení

5

Komentář
Vždy po ukončení kapitoly následuje písemné či ústní opakování.
3. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● 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
● 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
● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a
základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
Personální a sociální kompetence
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí

Odborné kompetence
Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb
● poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou
regeneraci vlasů
● správně pečovali o různé typy vlasů, rozpoznali závažné onemocnění vlasů a vlasové
pokožky hlavy a včas doporučili návštěvu lékaře
● upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým
ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy
odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy
● upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili
řasy a obočí, kníry a plnovousy)
● zhotovovali vlasové doplňky, upravovali je a ošetřovali
● zvolili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky
zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými
zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy
● bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění
● vhodně volili přípravky podle jejich vlastností a možností použití
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;
● posoudili možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů
a pokožky kštice
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
● 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
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
Prostředky používané v historické i
současné účesové tvorbě
výsledky vzdělávání
● zná přípravky, krémy, masky používané - přípravky
pro tvorbu historických či současných - krémy
- masky
účesů
Přípravky pro osobní hygienu
výsledky vzdělávání
● zná výrobu hygienických přípravků
● umí rozlišit špičku, střed a konec vůně
mezi

antiperspiranty

učivo

4

učivo
- kolínské, toaletní vody, parfémy
- složení, kompozice
- deodoranty, antiperspiranty
- ošetření pleti po holení

● ovládá složení - vonné látky
● zná rozdíl
deodoranty

3

a

● umí určit přípravek pro ošetření dle typu
pleti
Kosmetické přípravky k ošetření pleti
výsledky vzdělávání
● umí zvolit přípravek pro daný typ pleti
● zvolí správnou
chloupků

formu

učivo

4

- rozdělení
- epilace, depilace
odstranění - hygiena zdravé kůže
- přípravky k čištění a ošetření kůže a pleti

● umí pečovat o kůži
● má přehled o přípravcích, zná jejich
dobu použití, dobu působení při aplikaci,
vlastnosti
Přípravky dekorativní kosmetiky
3
výsledky vzdělávání
učivo
● umí zvolit vhodnou kosmetiku pro - denní, večerní, soutěžní, filmové a divadelní
danou příležitost, dbá na expiraci a líčení
složení
Prostředky k ošetření a regeneraci vlasu
výsledky vzdělávání

učivo

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● ovládá složení a využití látek pro péči o - pro povzbuzení vlasového stonku
- pro povzbuzení vlasového kořínku
vlas, jeho regeneraci a ošetření
- biologicky účinné látky
● zná účinnost a význam látek v
přípravcích
Úřední předpisy pro výrobu
kosmetických přípravků
výsledky vzdělávání
● zná dobu expirace a expozice

4
učivo
- hygienické předpisy, normy, vývoj

● ovládá doporučení výrobce o likvidaci
Příprava k ZZ
výsledky vzdělávání
učivo
● formuluje své názory a umí přiměřeně - opakování učiva
komunikovat v běžných profesních
situacích

10

● srozumitelně a souvisle se vyjadřuje na
dané téma
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4.8.5. Zdravověda
Učební osnova pro předmět: Zdravověda
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 99
Platnost: od 1. 9. 2009
Pojetí předmětu:
Obecný cíl:
Žák je seznámen se stavbou lidského těla, významem zdravovědy ve svém oboru, poskytnutí
první pomoci při náhlém úrazu, změně zdravotního stavu či náhlém ohrožení života, s různými
kožními chorobami, při kterých nelze provádět kadeřnické úkony.
Charakteristika učiva:
Poskytuje základní znalosti o anatomii, fyziologii, patologii lidského těla zaměřené na
problematiku kůže a vlasů. Látku doplňuje přehled předpisů, které se týkají hygieny a
bezpečnosti práce v kadeřnických provozovnách. Důležitá je kapitola První pomoc, kde žák
získá základní znalosti o poskytnutí první pomoci. Výuka je doplněna o praktický nácvik první
pomoci a shlédnutí ukázek z DVD První pomoc..
Absolvent:
- ovládá základní znalosti z anatomie člověka
- ovládá fyziologii člověka
- ovládá patologii – choroby kůže a vlasů
- umí poskytnout první pomoc
Výsledky:
Znalost anatomie, fyziologie a patologie je důležitá z hlediska zajištění správného ošetření v
případě náhlých změn ve zdravotním stavu zákazníka.
Přispívá k správnému postupu při práci s vlasy a vlasovou pokožkou a chrání tak zdraví
zákazníka.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

Dotace

1

1

1

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny

1. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
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Kompetence k učení
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a
základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků

Odborné kompetence
Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb
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● poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou
regeneraci vlasů
● správně pečovali o různé typy vlasů, rozpoznali závažné onemocnění vlasů a vlasové
pokožky hlavy a včas doporučili návštěvu lékaře
● upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým
ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy
odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy
● upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili
řasy a obočí, kníry a plnovousy)
● zvolili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky
zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými
zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy
● bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;
● posoudili možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů
a pokožky kštice
Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
● pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění
nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
● 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
● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.),
rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění
závad a možných rizik
● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
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● znali systém péče státu 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)
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
Význam zdravovědy
výsledky vzdělávání
● ovládá znalosti zdravovědy a umí je - anatomie
- fyziologie
využít
- patologie

1

učivo

Bezpečnost práce
výsledky vzdělávání
učivo
● dodržuje
ustanovení
týkající
se - pracovní úraz - vznik
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a - bezpečnost práce, pracovní zábrana
- požární předpisy
požární prevence

2

● při obsluze, běžné údržbě a čištění
přístrojového a technického vybavení
kadeřnické provozovny postupuje v
souladu s předpisy a pracovními
postupy
● uvede příklady bezpečnostních rizik,
event. nejčastější příčiny úrazů a jejich
prevenci
Provozovna kadeřníka
výsledky vzdělávání
● zná podmínky pro zřízení provozovny
● zná hygienické nároky na provozovnu

učivo

1

- plošné nároky
- vybavení kadeřnictví
- životospráva

● ovládá základní návyky - zdravý způsob
života
Osobní hygiena
výsledky vzdělávání
● ovládá individuální péči o zdraví
● osvojí si základní hygienické návyky

učivo
- péče o tělo, ruce, chrup, kůži
- péče o oděv, obuv, nohy
- držení těla při práci

2

● zná vliv špatného držení těla
Dezinfekce a sterilizace
výsledky vzdělávání

učivo
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● zná rozdíl mezi dezinfekcí a sterilizací

- definice
- fyzikální
● zná druhy dezinfekce a umí využít
- chemická
znalostí při jejich použití, zná dobu
působení
Stavba lidského organismu
výsledky vzdělávání
učivo
● ví co je buňka, tkáň, orgán, organismus - opěrné ústrojí
- pohybové ústrojí
● zná stavbu lidské kostry, vznik a složení
- cévní = oběhové ústrojí
kostí
- nervové ústrojí
- dýchací ústrojí
● zná význam svalů pro pohyb člověka
- žlázy s vnitřní sekrecí
● zná druhy krevních oběhů, funkci a - pohlavní ústrojí
složení krve
- trávicí ústrojí
● ví, čím je tvořen CNS, co je neuron,
obvodové nervstvo

14

● zná funkci plic, vnitřní a vnější dýchání,
ví co je vitální kapacita plic
● zná důležitost hormonů pro lidské tělo
● umí popsat stavbu mužského i
ženského pohlavního ústrojí, zná
význam pohlavních druhotných znaků a
jejich vliv na dospělost
● zná cestu potravy a význam štěpících
látek pro vývoj a potřebu organismu
Komentář
Vždy po ukončení kapitoly následuje písemné či ústní opakování.
2. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
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● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a
základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků

Odborné kompetence
Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb
● poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou
regeneraci vlasů
● správně pečovali o různé typy vlasů, rozpoznali závažné onemocnění vlasů a vlasové
pokožky hlavy a včas doporučili návštěvu lékaře
● upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým
ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy
odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy
● upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili
řasy a obočí, kníry a plnovousy)

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 212 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

● zvolili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky
zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými
zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy
● bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;
● posoudili možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů
a pokožky kštice
Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
● pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění
nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
● 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
● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.),
rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění
závad a možných rizik
● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
● znali systém péče státu 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)
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí
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První pomoc na pracovišti
výsledky vzdělávání
● ovládá zásady první pomoci

4

Stavy ohrožující život
výsledky vzdělávání
učivo
● umí poskytnout první pomoc při stavech - šok
- zástava krevního oběhu
ohrožujících život
- dušení a zástava dechu
- krvácení
- bezvědomí

5

Rány a poranění
výsledky vzdělávání
učivo
● ovládá první pomoc při ošetření různých - vnější a vnitřní
- popálení, opaření a poleptání
typů ran a poranění
- omrzliny, oznobeniny
● umí ošetřit a pokytnout první pomoc
při vzniku poranění teplem, chemickými
látkami či chladem

6

Poranění kostí a kloubů
výsledky vzdělávání
učivo
● umí znehybnit a zajistit ošetření pomocí - podvrknutí
- vymknutí, vykloubení
dlah a elastických obvazů
- zlomeniny
● umí
ošetřit
zlomeninu,
zajistit
postiženého při podezření na zlomeninu
páteře

6

Náhlé změny zdravotního stavu
výsledky vzdělávání
učivo
● umí poznat podle příznaků různé - mdloby, kolaps
náhlé změny zdravotního stavu (mdloby, - diabetické, hypoglikemické kóma
- epilepsie
diabetické kóma, epilepsie apod.)
- mozkové cévní příhody
- bolesti na hrudníku

6

Lékárnička
výsledky vzdělávání
učivo
● ovládá různé typy lékárniček dle obsahu - obvazový materiál
pro domácí, automobilové a další využití - léčiva, pomůcky, nástroje

6

učivo
- zásady první pomoci
- postup při poskytování první pomoci
● ovládá záchranný řetězec
zdravotnická,
technická,
odborná,
● dokáže improvizovat a poskytnout první zdravotnická první pomoc
pomoc bez odborných pomůcek a
řádného vybavení
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Komentář
Po každé kapitole následuje písemné či ústní opakování.
3. ročník - dotace: 1, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a
základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků

Odborné kompetence
Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb
● poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou
regeneraci vlasů
● správně pečovali o různé typy vlasů, rozpoznali závažné onemocnění vlasů a vlasové
pokožky hlavy a včas doporučili návštěvu lékaře
● upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým
ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy
odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy
● upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili
řasy a obočí, kníry a plnovousy)
● zvolili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky
zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými
zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy
● bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;
● posoudili možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů
a pokožky kštice
Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
● pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění
nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
● 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
● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.),
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rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění
závad a možných rizik
● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
● znali systém péče státu 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)
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí
Kožní ústrojí
výsledky vzdělávání
učivo
● ovládá na základě znalostí anatomie - stavba kůže, druhy pleti
vlasů a kůže posouzení aktuálního stavu - reakce a změny na kůži
kvality vlasů a pokožky

6

Kožní choroby
výsledky vzdělávání
● umí na základě znalostí o kožních
chorobách rozpoznat je a zabránit jejich
šíření nebo zhoršení jejich průběhu
při používání chemických přípravků při
poskytování kadeřnických služeb

6

● může odmítnout poskytnout služby
na základě zjištění poškození pokožky
způsobené různými druhy bakterií, virů,
plísní, parazitů
● může zabránit zhoršení stavu pokožky
při chorobách, které jsou vzniklé
alergickou reakcí nebo způsobené
přechodem již do chronického stádia

učivo
- původci, příčiny, projevy
- choroby vzniklé fyzikálním působením
- choroby vzniklé chemickým působením
- bakteriální choroby
- plísňové choroby
- virové, parazitální choroby
- růžovka, lupenka
- akné vulgaris, lišej
- ekzém
- poruchy pigmentace
- pohlavní choroby

● umí poznat choroby vlasů způsobené
nedostatečnou či nadměrnou tvorbou
pigmentace
● ví, že mezi kožní choroby se řadí AIDS,
kapavka, syfilis
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Chroby, poškození vlasů a pokožky
6
kštice
výsledky vzdělávání
učivo
● umí doporučit a zvolit vhodné přípravky - řídnutí kštice
na pozastavení či zastavení vypadávání - chemické poškození vlasů a pokožky kštice
- alergické reakce po kadeřnických úkonech
vlasů
● zná využití přípravků vhodných k
ošetření poškozených vlasů barvením,
preparací
● zná správné technologické postupy a
dodržuje dobu expozice
Vady a choroby nohou
výsledky vzdělávání
učivo
● seznamuje se s vadami či chorobami - vady opěrného systému
způsobenými nesprávným držením těla - nemoci žil
- vady na kůži nohou
či pokud jsou vrozené
- pedikúra, masáže, gymnastika
● je seznámen s různými chorobami,
vadami, způsobenými tlakem, chladem,
špatnou činností žláz

6

● učí se prevenci vzniku chorob volbou
vhodné obuvi a péči o nohy
Vady a choroby rukou
výsledky vzdělávání
učivo
● je seznámen s vrozenými vadami, - manikúra, zábaly
získanými
vadami
a
různými
deformitami prstů a rukou

6

● pečuje o své ruce
Příprava k ZZ
výsledky vzdělávání
učivo
● formuluje své názory a umí přiměřeně - opakování učiva
komunikovat v běžných profesních
situacích

3

● srozumitelně a souvisle se vyjadřuje na
dané téma
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4.8.6. Odborný výcvik
Učební osnova pro předmět: Odborný výcvik
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Forma vzdělávání: denní studium
Počet vyučovacích hodin za studium: 1550
Platnost: od 1. 9. 2009
Pojetí předmětu:
Obecný cíl:
Žák je seznámen s bezpečností práce na pracovišti, ovládá základní kadeřnické úkony. Učí
se komunikaci se zákazníky.Pracuje s různými přípravky firem a využívá teoretických znalostí
v praxi.
Charakteristika učiva:
Praktická výuka je prováděna na pracovišti, které se nachází v areálu SOU. Kadeřnictví je
přístupno veřejnosti, žáci tak mají možnost využít a ověřit si své znalosti v praxi a naučit
se komunikovat se zákazníky. Další výhodou je vybudování nových prostor pro OV, kterými
jsou cvičné místnosti určené pouze pro prohlubování a zdokonalování znalostí žáků ( střihu,
natáčení na natáčky na trvalou preparaci, vodovou ondulaci, foukanou a provádí náročnou
účesovou tvorbu a další základní kadeřnické úkony důležité pro kadeřnické služby. Spolupráce
s kadeřnickými firmami – Wella, Matrix, Goldwell nám umožňuje rozšíření znalostí žáků v
podobě školení, kdy školitelé přijedou na naše SOU a proškolí žáky v oblasti barvení, střihu,
tvorbě účesu, atd. nebo jsou žáci pozváni do školicích středisek firem a školení je provedeno na
jejich pracovišti. Dalším velkým přínosem pro další práci žáků je účast na různých oblastních,
krajských či celorepublikových soutěžích.
Absolvent:
- ovládá základní kadeřnické úkony – pánský a dámský střih, vodovou a trvalou ondulaci,
barvení, melírování a odbarvování vlasů
- zvládá náročnou účesovou tvorbu – společenské, svatební,soutěžní účesy
- umí komunikovat se zákazníky
- umí doporučit vhodný střih i barvu dle typu obličeje
- ovládá základní znalosti z oblasti kosmetiky – vhodné líčení k daným příležitostem
Výsledky:
Získá kompletní znalosti pro práci kadeřníka a je připraven samostatně vykonávat kadeřnické
úkony v tomto oboru.Důležitou součástí jsou mezipředmětové vztahy, které jsou zastoupeny
znalostmi z technologie, psychologie, materiálů a výtvarné výchovy. Důležitou roli zde má i
znalost předmětu chemie, který úzce souvisí s materiály. Na základě znalostí výše uvedených
předmětů je žák schopen komunikace se zákazníky, organizace práce a zvládáním základů
ekonomiky v oblasti samostatného podnikání.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II
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Dotace
Povinnost
(skupina)

15

17 1/2

17 1/2

povinný

povinný

povinný

Dotace
skupiny

1. ročník - dotace: 15, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● 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
● 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
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● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● 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
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● 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
● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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● 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
● 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
● 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
Matematické kompetence
● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít
pro dané řešení
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● učit se používat nové aplikace
● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet

Odborné kompetence
Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb
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● dodržovali pracovní kázeň, samostatně organizovali svou práci
● dovedli využívat znalosti z historie účesové tvorby v moderní účesové tvorbě
● poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou
regeneraci vlasů
● správně pečovali o různé typy vlasů, rozpoznali závažné onemocnění vlasů a vlasové
pokožky hlavy a včas doporučili návštěvu lékaře
● upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým
ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy
odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy
● upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili
řasy a obočí, kníry a plnovousy)
● zhotovovali vlasové doplňky, upravovali je a ošetřovali
● zvládli úpravu vlasů do náročných společenských, případně soutěžních účesů
● zvolili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky
zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými
zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
● zvyšovali si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů,
návštěvami předváděcích akcí a soutěží v účesové tvorbě
Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy
● bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění
● dodržovali správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich
životnosti
● motivovali zákazníka k nákupu přípravků odborným zdůvodněním potřeb při péče o vlasy
● sledovali průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem
je doporučovali zákazníkům
● vhodně volili přípravky podle jejich vlastností a možností použití
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;
● posoudili možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů
a pokožky kštice
● rozvíjeli estetické cítění a uplatňovali estetická hlediska při poskytování kadeřnických služeb
i v každodenním životě

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
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● rozvíjeli vlastní výtvarné činnosti a zdokonalovali se v provádění návrhové kresby úpravy
vlasů
● tvořili účesy s ohledem na typ zákazníka a tvar jeho obličeje a hlavy s cílem zakrýt případné
estetické nedostatky a vyzvednout estetické přednosti
Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
● pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu
● poskytovali zákazníkům poradenské služby z hlediska pravidelné domácí péče o vlasy a
jejich úpravy do požadovaného účesu
● řešili nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními
partnery
● uměli se vyrovnat se stresovými situacemi, regulovali své chování, aby nedocházelo ke
konfliktům a napětí mezi lidmi, pečovali o své duševní zdraví
● vhodně navazovali kontakt se zákazníky, uměli s nimi hovořit a naslouchat jim
● vystupovali profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a
obchodním partnerům
Vést podnikatelskou agendu
● kalkulovali cenu poskytovaných služeb
● orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu
● sjednávali nákup přípravků používaných k péči o vlasy a pokožku kštice
● vyhotovovali obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou
● využívali marketingových nástrojů k prezentaci provozovny
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
● 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
● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.),
rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění
závad a možných rizik
● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
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● znali systém péče státu 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)
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí
Bezpečnost práce
výsledky vzdělávání
● dodržování bezpečnosti a
zdraví při práci

18

učivo
hygienické
předpisy
ochrany
- požární předpisy
- protiepidemiologický řád
● umí prevenci a postup požárního řádu
- dezinfekční řád
● ovládá první pomoc při úrazu na - bezpečnost práce při používání elektrických
přístrojů
pracovišti
● zná a dodržuje hygienu a čistotu na
pracovišti
● zná bezpečnostní předpisy a pracovní
postupy při obsluze, čištění a údržbě
přístrojů a technického vybavení
kadeřnictví
Seznámení s pracovištěm
výsledky vzdělávání
učivo
● zná
nářadí
a
nástroje
potřebné
pracovní
pomůcky
používané k danému pracovnímu úkonu - pracovní úkony
- vybavení, zařízení provozovny
● umí udržovat pracovní pomůcky,
nástroje, vybavení a zařízení dle daných
předpisů
Mytí vlasů

12

výsledky vzdělávání
učivo
● ovládá technologický postup při mytí - mytí vlasů a vlasové pokožky
- druhy mycích přípravků na vlasy
vlasů
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● umí zvolit vhodný přípravek k mytí a - masáž vlasové pokožky, přípravky
určit vhodný druh šamponu na dnaý typ
vlasů
● ovládá ruční i přístrojovou masáž
vlasové pokožky za pomocí vhodných
přípravků
Kadeřnické úkony
výsledky vzdělávání
učivo
● seznamuje se s různými kadeřnickými - vodová, preparační ondulace
úkony a zároveň zhlédne jejich - barvení, odbarvování, melírování
praktické provedení na modelech nebo - pánský střih, foukaná
zákaznicích

90

Vodová ondulace
120
výsledky vzdělávání
učivo
● ovládá tvarování vlasů pomocí různých - natáčení na kovové natáčky, rozdělování
technik, nástrojů a pomůcek do tvaru pěšinek
- pokládaná vlna
účesu
- kroužkování
● ovládá vytvoření vln pomocí hřebene,
- ondulace železem
skřipců
● umí vytvořit účes pomocí pinetek
● umí tvarovat vlasy pomocí elektrických
ondulačních přístrojů - kleště, železo,
žehlička
Vlasová preparace
výsledky vzdělávání
učivo
● umí zvolit velikost natáček a natočit dle - volba natáček
příní zákazníka do požadovaného tvaru - způsoby natáčení
- pomůcky
● zná a umí připravit potřebné pomůcky
- preparační roztok
pro ochranu oděvu a pokožky zákazníka - technologický postup
● umí zvolit vhodný preparační roztok pro
daný typ vlasů dle jeho diagnozy

90

● ovládá pracovní postup, dobu působení
preparace
Pánský střih
výsledky vzdělávání
● ovládá úpravu vlasů pomocí nůžek a - klasický střih
- druhy střihů
hřebene do výtratu
- zástřihy

učivo
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● ovládá plastický, tupý, mix nebo - elektrický strojek
speciální módní střih, "na ježka", dohola
● ovládá zástřih dlouhé, krátké, šikmé
kotlety
● ovládá
úpravu
elektrického strojku

vlasů

pomocí

Holení a úprava vousů
výsledky vzdělávání
učivo
● zná druhy holení pomocí elektrického - holení za sucha, za vlhka
- technologický postup
strojku, jednorázové žiletky
- ošetření pokožky po holení
● ovládá a dodržuje hygienické a
bezpečnostní předpisy

18

● dbá zvláštních hygienických předpisů
Opakování
výsledky vzdělávání
● ovládá
přípravné
práce
kadeřnickým úkonem

72

učivo
před - ochrana oděvu zákazníka
- pánský střih
- vlasová preparace
● zdokonalí si své dovednosti
- vodová ondulace
● umí samostaně natočit vlasy na trvalou
ondulaci, umí nanést preparační a
neutralizační roztok
● ovládá mytí vlasů a natočení na kovové
natáčky do požadovaného tvaru
2. ročník - dotace: 17 1/2, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● 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
● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
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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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● 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
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● 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
● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Kompetence k pracovnímu uplatnění 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
● 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
● 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
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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Matematické kompetence
● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít
pro dané řešení
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● učit se používat nové aplikace
● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet

Odborné kompetence
Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb
● dodržovali pracovní kázeň, samostatně organizovali svou práci
● dovedli využívat znalosti z historie účesové tvorby v moderní účesové tvorbě
● poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou
regeneraci vlasů
● správně pečovali o různé typy vlasů, rozpoznali závažné onemocnění vlasů a vlasové
pokožky hlavy a včas doporučili návštěvu lékaře
● upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým
ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy
odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy
● upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili
řasy a obočí, kníry a plnovousy)
● zhotovovali vlasové doplňky, upravovali je a ošetřovali
● zvládli úpravu vlasů do náročných společenských, případně soutěžních účesů
● zvolili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky
zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými
zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
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● zvyšovali si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů,
návštěvami předváděcích akcí a soutěží v účesové tvorbě
Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy
● bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění
● dodržovali správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich
životnosti
● motivovali zákazníka k nákupu přípravků odborným zdůvodněním potřeb při péče o vlasy
● sledovali průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem
je doporučovali zákazníkům
● vhodně volili přípravky podle jejich vlastností a možností použití
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;
● posoudili možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů
a pokožky kštice
● rozvíjeli estetické cítění a uplatňovali estetická hlediska při poskytování kadeřnických služeb
i v každodenním životě
● rozvíjeli vlastní výtvarné činnosti a zdokonalovali se v provádění návrhové kresby úpravy
vlasů
● tvořili účesy s ohledem na typ zákazníka a tvar jeho obličeje a hlavy s cílem zakrýt případné
estetické nedostatky a vyzvednout estetické přednosti
Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
● pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu
● poskytovali zákazníkům poradenské služby z hlediska pravidelné domácí péče o vlasy a
jejich úpravy do požadovaného účesu
● řešili nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními
partnery
● uměli se vyrovnat se stresovými situacemi, regulovali své chování, aby nedocházelo ke
konfliktům a napětí mezi lidmi, pečovali o své duševní zdraví
● vhodně navazovali kontakt se zákazníky, uměli s nimi hovořit a naslouchat jim
● vystupovali profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a
obchodním partnerům
Vést podnikatelskou agendu
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● kalkulovali cenu poskytovaných služeb
● orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu
● sjednávali nákup přípravků používaných k péči o vlasy a pokožku kštice
● vyhotovovali obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou
● využívali marketingových nástrojů k prezentaci provozovny
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
● 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
● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.),
rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění
závad a možných rizik
● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
● znali systém péče státu 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)
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí
Bezpečnost práce
výsledky vzdělávání
● zná předpisy a bezpečnost práce
Opakování
výsledky vzdělávání

učivo
- bezpečnostní předpisy

učivo
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● ovládá znalosti a dovednosti pánského - kadeřnické úkony
střihu, natáčení na vlasovou preparaci, - pánský střih
- vodová a trvalá ondulace
vodovou ondulaci
- mytí vlasů
- úprava vousů
Dámský střih
výsledky vzdělávání
● ovládá střih klasickým, plastickým, - druhy střihů
- techniky střihů
tupým, mix nebo speciálním střihem

učivo

147

● ovládá techniky střihu klouzavým
způsobem, prostříháváním, krajkováním
Vodová ondulace
105
výsledky vzdělávání
učivo
● tvaruje účes při využití nových trendů při - současné techniky natáčení
- kroužkování
natáčení na kovové natáčky
- pokládaná vlna
● umí využít znalosti typů kroužkování k
- vlastní návrhy - denní, společenské,
vytvoření účesů pro denní i společenské soutěžní
události
● dovede využít spojení několika způsobů
vodové k vytvoření účesů z různých
období
● umí vytvořit účesy dle vlastních návrhů,
kde se prolíná výtvarná výchova s
praktickým provedením
Barvení, přelivy, tónování vlasů, barvení
řas a obočí
výsledky vzdělávání
učivo
● ovládá barvení řas, obočí a jeho úpravu - barvení celých vlasů
- barvení dorůstajících vlasů
● ovládá
technologické
postupy - barvení odbarvených vlasů
kadeřnických
úkonů
a
rozlišuje - barvení poškozených vlasů
jednotlivé postupy barvení různých - přelivy
délek vlasů, prvního nebo již barveného, - tónovací lázně
odbarveného, trvaleného vlasu

105

● ovládá technologické postupy a poměry
míchání přelivů, tónovacích lázní, jejich
způsoby nanášení a doby působení
Odbarvování, melírování vlasů
výsledky vzdělávání

učivo

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

70

Strana 233 z 247

ŠVP - Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

● ovládá
odbarvení
vlasů
pomocé - odbarvování odrůstajících vlasů
peroxidu vodíku a melírovacího prášku, - odbarvování celých vlasů
odbarvovací
lázně
nebo
pomocí - melírování
krémových barev v daném poměru
● ovládá různé techniky melírování a
využívá moderní technologie
Objemová preparace
výsledky vzdělávání
učivo
● ovládá nové technologické postupy a - technologický postup
využívá nových přípravků pro trvalé - způsoby nanášení
zvětšení objemu či odlehčení vlasů od - doba působení
pokožky

21

Vlastní návrhy účesů
výsledky vzdělávání
učivo
● umí navrhnout a nakreslit vlastní návrhy - soutěžní, extravagantní účes
- společenský účes
účesů
- svatební účes
● umí dle vlastních návrhů vypracovat
účes
Opakování
výsledky vzdělávání
● ovládá
samostatnou
práci
zákazníkem

učivo

147

70

se - vodová ondulace
- dámský střih
- barvení, melírování, odbarvování
● ovládá kadeřnické úkony
- vlasová preparace
● umí si rozvrhnout postup práce dle - pánský střih
náročnosti
● dodržuje bezpečnost práce a hygienické
předpisy
3. ročník - dotace: 17 1/2, povinný

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat
si poznámky
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● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 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
● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
● 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
Komunikativní kompetence
● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností
● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat
● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
Personální a sociální kompetence
● 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
● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
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● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek
Občanské kompetence a kulturní povědomí
● 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
● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Kompetence k pracovnímu uplatnění 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
● 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
● umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak
vzdělávání
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● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle
● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
Matematické kompetence
● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít
pro dané řešení
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
● učit se používat nové aplikace
● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet

Odborné kompetence
Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb
● dodržovali pracovní kázeň, samostatně organizovali svou práci
● dovedli využívat znalosti z historie účesové tvorby v moderní účesové tvorbě
● poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou
regeneraci vlasů
● správně pečovali o různé typy vlasů, rozpoznali závažné onemocnění vlasů a vlasové
pokožky hlavy a včas doporučili návštěvu lékaře
● upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým
ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy
odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy
● upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili
řasy a obočí, kníry a plnovousy)
● zhotovovali vlasové doplňky, upravovali je a ošetřovali
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● zvládli úpravu vlasů do náročných společenských, případně soutěžních účesů
● zvolili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky
zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými
zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
● zvyšovali si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů,
návštěvami předváděcích akcí a soutěží v účesové tvorbě
Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy
● bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění
● dodržovali správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich
životnosti
● motivovali zákazníka k nákupu přípravků odborným zdůvodněním potřeb při péče o vlasy
● sledovali průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem
je doporučovali zákazníkům
● vhodně volili přípravky podle jejich vlastností a možností použití
Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování
kadeřnických služeb
● dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;
● posoudili možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů
a pokožky kštice
● rozvíjeli estetické cítění a uplatňovali estetická hlediska při poskytování kadeřnických služeb
i v každodenním životě
● rozvíjeli vlastní výtvarné činnosti a zdokonalovali se v provádění návrhové kresby úpravy
vlasů
● tvořili účesy s ohledem na typ zákazníka a tvar jeho obličeje a hlavy s cílem zakrýt případné
estetické nedostatky a vyzvednout estetické přednosti
Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
● pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu
● poskytovali zákazníkům poradenské služby z hlediska pravidelné domácí péče o vlasy a
jejich úpravy do požadovaného účesu
● řešili nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními
partnery
● uměli se vyrovnat se stresovými situacemi, regulovali své chování, aby nedocházelo ke
konfliktům a napětí mezi lidmi, pečovali o své duševní zdraví
● vhodně navazovali kontakt se zákazníky, uměli s nimi hovořit a naslouchat jim
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● vystupovali profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a
obchodním partnerům
Vést podnikatelskou agendu
● kalkulovali cenu poskytovaných služeb
● orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu
● sjednávali nákup přípravků používaných k péči o vlasy a pokožku kštice
● vyhotovovali obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou
● využívali marketingových nástrojů k prezentaci provozovny
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
● 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
● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.),
rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění
závad a možných rizik
● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
● znali systém péče státu 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)
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí
Bezpečnost práce
výsledky vzdělávání

učivo
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● zná předpisy a bezpečnost práce

- bezpečnostní předpisy

Opakování
91
výsledky vzdělávání
učivo
● ovládá kompletní kadeřnické služby v - kadeřnické úkony probírané v 1. a 2. ročníku
pánském a dámském oboru
Tvorba účesů dle historického období
výsledky vzdělávání
učivo
● zná jednotlivá historická období a na - starověký Egypt a Řecko
základě znalostí a pomůcek vytváří - rokoko, baroko, empír
- renesance
účesy odpovídající dané době
- 20., 30., 50., 60., 70. léta 20. století
● umí vhodně volit doplňky, oděv, paruky
- novověk, středověk

49

Náročná účesová tvorba
154
výsledky vzdělávání
učivo
● provádí a vytváří účesy pro danou - účesy: drdoly - hladké, s pokládanou vlnou,
příležitost dle vlastní fantazie, módních loknami
- vlastní návrhy : kresby
trendů
- společenské - ples, svatební
● umí dle vlastního návrhu z VV vytvořit
- extravagantní, soutěžní
účas pomocí doplňků na ples, do
divadla, na svatbu, pro soutěžní účely
Současná účesová tvorba
147
výsledky vzdělávání
učivo
● zná a umí doporučit vhodný střih i barvu - denní účes
- účes dle typu a věku
pro denní nošení a snadnou úpravu
- účesy pro mládež, střední a starší věk
● umí doporučit vhodný střih pro každý
věk a typ zákazníka
Základy kosmetiky
výsledky vzdělávání
učivo
● umí určit typ zákazníka - jaro, léto, - typologie
- poradenství
podzim, zima
- vizážistika
● dovede dle typu doporučit barvu, střih
- péče o pleť
vlasů
- úprava obličeje pro den, večer
● umí dle typu, barvy vlasů doporučit
líčení a vhodné doplňky včetně oblečení
● ovládá základy ošetření obličeje
použití vhodných přípravků

28

a
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● umí doporučit vhodné líčení pro danou
příležitost
Pěstění a regenerace vlasů
výsledky vzdělávání
učivo
● umí volit vhodné přípravky pro daný typ - poškozené vlasy
- tvorba lupů
vlasů
- vypadávání vlasů
● ovládá správný postup při ošetření vlasů

70

● umí provádět masáž vlasové pokožky
Procvičování souborných prací
výsledky vzdělávání
● ovládá kompletní kadeřnické služby

- opakování
- příprava
● ovládá organizaci pracovního dne a
zkouškám
připraví si pracovní rozvrh k ZZ

učivo
k

praktickým
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5. Školní projekty
5.1. Ochrana člověka za mimořádných událostí
V životě člověka mohou nastat neočekávané události, jako jsou živelní pohromy (záplavy
a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem
nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech,
radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit
velké materiální škody. Ke zmírnění následků těchto událostí přispívají zejména legislativní
a organizační opatření, která přijímá každý vyspělý stát. Účinně mohou ke zmírnění těchto
následků napomoci i samotní občané. Proto je důležité znát možná nebezpečí, nepodceňovat
mimořádné události a důsledně se na ně připravit.Protože svou připraveností můžeme lépe
překonat strach a paniku, které při takových událostech vznikají. Aniž si to uvědomujeme,
připravený člověk dokáže reálněji posoudit vzniklou situaci, dokáže pomoci nejen sobě, ale i
svým blízkým, sousedům, spolužákům.
Projekt je určen pro žáky těchto ročníků: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník
Klíčové kompetence
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
● 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při
zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
● 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník
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
● 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
● 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník
chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
● 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
● 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník
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6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických
činností
Při hodnocení výsledků vzdělávání se hodnotí :
• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je
• kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické
činnosti
• schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů
• schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech
• kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost
• aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
• přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního i písemného projevu
• kvalita výsledků činností
• osvojení účinných metod samostatného studia.
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a
praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky
správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je
správný, přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky.
Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta a pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální apraktické činnosti. Samostatně
a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti
při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí
správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez
podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický bez větších nepřesností. Žák je schopen
samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a praktické činnosti
nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele
korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami.
Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení
je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a
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výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků
jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele vhodné texty.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení
jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo
tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné
nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké
těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a
značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má
velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů
a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost
v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a
grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s
pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat vhodné texty.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech výchov
Do této skupiny patří zejména výtvarná výchova a tělesná výchova.
• stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu
• osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností, jejich tvořivá aplikace
• poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti
• kvalita projevu
• vztah žáka k činnostem a zájem o ně
• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu
• v tělesné výchově, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka, všeobecná tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních
předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků učebních osnov rozvíjí v individuálních a
kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a
tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových
úkolech. Má aktivní zájem o umění, estetiku, kulturu a projevuje aktivní vztah k nim. Úspěšně
rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně svých
schopností. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti, dovednosti
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a návyky mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Má zájem o umění,
estetiku a tělesnou kulturu, ale nerozvíjí důsledněji svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen
s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj
vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev
je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o činnost a nevyvíjí potřebné úsilí rozvíjet svůj estetický
vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák projevuje okázalý nezájem o činnost ve vyučovacím předmětu, nevyvíjí žádné úsilí pro
rozvoj své tělesné zdatnosti či estetického vkusu.
Zásady hodnocení výsledků žáků
Při stanovení výsledné známky vycházejí vyučující z výsledků ústního zkoušení a písemných
zkoušek s přihlédnutím k aktivitě a práci žáka při vyučování, účasti v soutěžích apod. Jako
minimální podmínku ke klasifikaci u předmětů s jednohodinovou týdenní dotací musí mít
vyučující ke stanovení závěrečné klasifikace k dispozici alespoň dvě známky z průběžného
hodnocení, u předmětů s dvouhodinovou dotací alespoň tři známky a u předmětů s tří a
vícehodinovou dotací minimálně pět známek. Jednotlivé známky z průběžného hodnocení
nemusí být rovnocenné, učitel však musí žáky seznámit s vahou každé známky. Ústní zkoušení
probíhá před skupinou žáků navštěvujících příslušný předmět, na konci zkoušení oznámí
vyučující žákovi hodnocení a stručně ho zdůvodní. Při písemném zkoušení vyučující sdělí
žákovi hodnocení do 14 dnů od vykonání zkoušky, přičemž umožní každému žákovi nahlédnout
do opravené práce a případně sdělí důvody hodnocení. Pokud žák zamešká za pololetí více
než 40 % vyučovacích hodin, nemusí být z tohoto předmětu hodnocen a ředitel stanoví pro
klasifikaci náhradní termín.
Konání komisionální zkoušky
Žák koná komisionální zkoušku vždy v těchto případech:
a) koná-li opravné zkoušky,
b) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální
přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení na konci pololetí,
c) nařídí-li komisionální přezkoušení ředitel školy na základě zjištění, že vyučující porušil
pravidla hodnocení.
Komisionální zkoušky podle bodu a) se konají v posledním týdnu měsíce srpna téhož školního
roku, ve výjimečných případech v září následujícího školního roku.Termíny komisionálního
přezkoušení podle bodů b) a c) stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu. Výsledek
komisionální zkoušky podle tohoto bodu je rovněž hodnocením žáka z daného předmětu za
příslušné pololetí.
Zkušební komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel
školy nebo jím pověřený učitel, zkoušejícím je učitel vyučující žáka danému předmětu a
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přísedícím učitel s aprobací pro výuku téhož nebo podobného předmětu. Další členové komise
jsou na zvážení ředitele školy.
Komisionální zkouška může mít část písemnou a ústní a musí svým rozsahem pokrývat celé
období, za které je stanovena. Výsledek komisionální zkoušky vyhlásí předseda v den konání
poslední části zkoušky.
Hodnocení chování žáka
Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:
1 - velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé.
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími a schvaluje
ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve
vyučovacích předmětech.
Chování se klasifikuje podle toho, jak žák dodržuje vnitřní řád školy s ohledem na věkové
zvláštnosti takto:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného společenského chování a vnitřní řád školy. Přispívá
k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo
vyučování. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovení školního
řádu nebo vnitřního řádu školy.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními vnitřního řádu školy a se zásadami
společenského chování. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští
méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu nebo vnitřního řádu školy. Je však
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole i mimo školu je v rozporu se zásadami společenského chování a vnitřním
řádem školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu a vnitřnímu řádu školy nebo
se dopouští závažnějších přestupků proti zásadám společenského chování. Žák není přístupný
výchovnému působení.
Výchovná opatření
• Výchovnými opatřeními jsou napomenutí, důtky, podmíněné vyloučení ze školy, vyloučení ze
školy, pochvaly a jiná ocenění.
• V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo
tímto školním řádem může ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení
žáka ze školy. U podmíněného vyloučení stanoví rovněž zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu
jednoho roku. Ředitel školy informuje o svém rozhodnutí pedagogickou radu.
• Za porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit:
• napomenutí třídního učitele
• napomenutí učitele odborného výcviku
• důtku třídního učitele
• důtku učitele odborného výcviku
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• důtku ředitele školy.
• Napomenutí třídního učitele a důtku třídního učitele ukládá třídní učitel na základě svého
rozhodnutí nebo z podnětu jiného pedagoga za méně závažná porušení školního řádu. Třídní
učitel rozhodne o uložení důtky nebo napomenutí nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy se o
provinění žáka dozvěděl. Uložení důtky třídního učitele oznámí třídní učitel neprodleně řediteli
školy. Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy na základě svého rozhodnutí nebo z podnětu
jiného pedagoga po projednání v pedagogické radě za závažnější porušení školního řádu.
Ředitel školy rozhodne o uložení důtky ředitele školy nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o
provinění žáka dozvěděl.
• Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev
školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
• Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické
či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo
za dlouhodobou úspěšnou práci. Pochvala nebo jiné ocenění může být uděleno bezprostředně
potom, kdy nastaly důvody pro udělení, nebo za dlouhodobou práci vždy v závěru každého
pololetí.
• Třídní učitel oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo
důtky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci nezletilého žáka a zapíše toto výchovné
opatření do školní matriky (katalogový list).
Celkové hodnocení
• prospěl s vyznamenáním – žák není v žádném povinném a volitelném předmětu klasifikován
známkou horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných a volitelných
předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré;
• prospěl - žák není v žádném povinném a volitelném předmětu klasifikován známkou 5
nedostatečný;
• neprospěl – žák je aspoň v jednom povinném nebo volitelném předmětu klasifikován známkou
5 – nedostatečný.
Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná
opravnou zkoušku nejpozději do konce srpna. Opravné zkoušky jsou komisionální. Má-li zletilý
žák či zákonný zástupce zletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci roku,
může do tří pracovních dnů, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří
dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení.

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Střední odborné učiliště technické,
Soběslav, Jiráskova 66/II, IČ: 14504057.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
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Název a adresa školy: Střední škola řemeslná a Základní škola,
Soběslav, Jiráskova 66/II

Obor vzdělání :

Kadeřník 69-51-H/01

Školní vzdělávací program

Kadeřník
Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Inovace
č.j.SŠŘ – 011/2012
Změna názvu školy nastala od 1.1.2012
Obsah ŠVP se nemění, mění se pouze název školy a ředitel

Platný od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem.

Název a adresa školy: Střední škola řemeslná a Základní škola,
Soběslav, Wilsonova 405

Obor vzdělání :

Kadeřník 69-51-H/01

Školní vzdělávací program

Kadeřník
Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Inovace
č.j.SŠŘ – 146/2012
Změna adresy školy nastala od 1. 3. 2012

Název a adresa školy: Střední škola řemeslná a Základní škola,
Soběslav, Wilsonova 405

Obor vzdělání :

Kadeřník 69-51-H/01

Školní vzdělávací program

Kadeřník
Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

ŠVP platný od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem

Inovace
č.j.SŠŘ – 104/2017
Dodatek k ŠVP - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků mimořádně nadaných
Platný od 1. září 2017 počínaje 1. ročníkem.

Podpis ředitele školy:

Razítko:

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří k naplnění svých
vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání na rovnoprávném
základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné
poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření
realizuje škola. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky
č. 27/2016 Sb.

Podpůrná opatření prvního stupně
Tato opatření lze uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení a nemají normovanou
finanční náročnost.
Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např.
pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítáni, problémy se zapomínáním, drobné
obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu
školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu žáků z důvodů
akcelerovaného vývoje školních dovedností.
Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují s pedagogickým
pracovníkem poskytujícím poradenské služby ve a zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka.
Obtíže žáka jsou dále vyvolané zejména aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým
stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Škola zohlední
sociální status, vztahovou síť žáka a jeho sociální a rodinné prostředí. Podpůrná opatření směřují
k naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které nevyžadují opatření s normovanou
finanční náročností.
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně zpracovává škola plán pedagogické
podpory.
Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy. Školní
metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování,
výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků
s potřebou uplatňování podpůrných opatření, pokud ve škole pracuje školní psycholog nebo školní
speciální pedagog, tak se podílí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně
pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje sdalšími pedagogickými pracovníky,

zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo
zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují
návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Školy a školská zařízení,
která se podílejí na vzdělávání žáka,postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné součinnosti.
Zajištění podpůrných opatření prvního stupně


výchovný poradce zpracuje plán pedagogické podpory



výchovný poradce bude zajišťovat konzultace pedagogických pracovníků a vyhodnocování
zvolených postupů



škola podle svých podmínek poskytne materiální podporu

Východiska podpůrných opatření prvního stupně


pozorování v hodině, rozhovor (se žákem nebo zákonným zástupcem žáka)



prověřování znalostí a dovedností žáka a reflexe jeho výsledků- analýza procesů, výkonů
a výsledků činností žáka, využívání portfolia žákovských prací



analýza domácí přípravy žáka a dosavadního pedagogického působení školy

Při poskytování podpůrných opatření lze rovněž zohlednit § 67 odst. 2 školského zákona, který
stanoví, že ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost
zcela nebo částečně z vyučování některého předmětu. Žák uvedený v § 16 odst. 9 školského zákona
může být uvolněn (nebo nemusí být hodnocen) také z provádění některých činností, ovšem nemůže
být uvolněn z předmětu rozhodného pro odborné zaměření absolventa, tzn. z odborných
teoretických a praktických předmětů a předmětů či obsahových částí závěrečné zkoušky s výučním
listem a maturitní zkoušky.
Předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a zvládnutí požadavků na odborné vzdělání v jednotlivých
oborech je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání na střední škole.
Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělávání na střední škole jsou stanoveny
v příloze k Nařízení vlády c. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Podpůrná opatření druhého stupně
Charakter vzdělávacích potřeb žáka, pro kterého je tento stupeň určen, je ovlivněn zejména
aktuálním zdravotním stavem žáka, opožděným vývojem, odlišným kulturním prostředím nebo
jinými životními podmínkami žáka, problémy v počáteční schopnosti učit se a připravovat se
na školní práci, nadáním, specifickými poruchami učení a chování, mírným oslabením sluchových
nebo zrakových funkcí, mírnými řečovými vadami, oslabením dorozumívacích schopností,
poruchami autistického spektra s mírnými obtížemi, nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka
a dalšími specifiky, která vyžadují využívání individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám
žáka, úpravy v organizaci a metodách výuky, v hodnocení žáka, ve stanovení postupu i forem
nápravy a případného využití podpůrného opatření v podobě individuálního vzdělávacího plánu.
Problémy žáka ve vzdělávání lze charakterizovat jako mírné, lze je obvykle kompenzovat
s využitím speciálních učebnic a speciálních nebo kompenzačních pomůcek, s podporou předmětu
speciálně pedagogické péče a úpravami pedagogické práce.
Zajištění podpůrných opatření druhého stupně


doporučení školského poradenského zařízení



pracovník školského poradenského zařízení odpovědný za komunikaci se školou



spolupráce s rodinou a případně dalším subjektem pro naplňování podpory žáka



zařazení žáka do speciálně pedagogické nebo pedagogické intervenční péče podle skladby
obtíží žáka a možností školy organizované školou nebo školskými zařízeními

Podpůrná opatření třetího stupně
Použití podpůrného opatření ve třetím stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření
školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
případně vychází z vyhodnocení účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření poskytovaných
žákovi. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje již znatelné úpravy v metodách
práce, v organizaci a průběhu vzdělávání, v úpravě školního vzdělávacího programu, v hodnocení
žáka. Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy ve strategiích práce s učivem, úpravy v
podmínkách a postupech školní práce a domácí přípravy, včetně posilování motivace a postojů ke
školní práci, v odůvodněných případech pak také úpravy obsahů vzdělání a výstupů ze vzdělání.
Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými specifickými poruchami
učení, odlišným kulturním prostředím a jinými životními podmínkami žáka, poruchami chování,
těžkou poruchou řeči (dorozumívacích schopností), řečovými vadami těžšího stupně,poruchami
autistického spektra, lehkým mentálním postižením, zrakovým a sluchovým postižením
(slabozrakost, nedoslýchavost), tělesným postižením, neznalostí vyučovacího jazyka, dalšími

obtížemi, které mají významný dopad na kvalitu a průběh vzdělávání žáka, případně je ovlivněn
mimořádným intelektovým nadáním. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka je takový, že
vyžaduje již i podporu práce pedagogického pracovníka asistentem pedagoga (pro maximálně 4
žáky), dále využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob a využívání
prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace podle potřeb žáka, podporu speciálně
pedagogického centra v případě podpory nácviku prostorové orientace a využívání alternativních
forem komunikace. Vhodná je také spolupráce s odborníky jiných resortů, pokud to vyžaduje zájem
žáka (lékaři, sociální pracovníci, terapeuti atd.). Délka poskytování podpůrných opatření se řídí
charakterem speciálních vzdělávacích potřeb žáka, pohybuje se v řádu od několika měsíců až
do konce trvání školní docházky. Délka může být upravována v závislosti na posouzení aktuálního
stavu žáka a na dalších okolnostech (například na závěrech kontrolního vyšetření).
Zajištění podpůrných opatření třetího stupně
Doporučení školského poradenského zařízení, konzultant na straně vzdělavatele, spolupráce se
žákem a zákonným zástupcem žáka a případně dalším subjektem pro naplňování podpory u žáka.
Zařazení žáka do speciálně pedagogické péče (předměty speciálně pedagogické péče) nebo
pedagogické intervenční péče, podle skladby speciálních vzdělávacích potřeb žáka a možností
školy, organizované školou, pedagogická intervence pak i školským zařízením (školní družina,
školní klub, středisko volného času nebo dům dětí a mládeže). Podpora práce pedagogického
pracovníka asistentem pedagoga, případně školním psychologem, speciálním pedagogem.
V případě ukončení poskytování podpůrného opatření je povinností školského zařízení tuto
skutečnost oznámit zákonnému zástupci žáka nebo žákovi a škole.

Podpůrná opatření čtvrtého stupně
Použití podpůrného opatření ve čtvrtém stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření
školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka
(včetně vyjádření lékařů a dalších odborníků), případně vychází z vyhodnocení účinnosti nižších
stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákovi.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve vzdělávání již vyžaduje významné úpravy
v metodách a v organizaci vzdělávání, úpravy v obsahu vzdělávání, dále možnost úprav výstupů ze
vzdělávání, se zřetelem k rozvíjení schopností a dovedností žáka, ke kompenzaci důsledků
zdravotního postižení. Vždy se přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Žák vzdělávaný
ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, je vzděláván s podporou individuálního
vzdělávacího plánu. Do individuálního vzdělávacího plánu žáka jsou zařazeny také předměty
speciálně pedagogické péče, zaměřené na konkrétní potřeby žáka ve vztahu k typu jeho obtíží,

druhu postižení a k jeho projevům. Podpůrná opatření tohoto stupně jsou určena zejména pro žáky
se závažnými poruchami chování, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením (včetně
komorbidit), s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči,
s poruchami autistického spektra, se závažným tělesným postižením. Dále mimořádně nadané žáky,
kteří vyžadují výraznou individualizaci vzdělávání nad rámec příslušného stupně vzdělání, dosahují
mimořádných výsledků a vyžadují i úpravy ve formách vzdělávání.
Zajištění podpůrných opatření čtvrtého stupně


doporučení školského poradenského zařízení



konzultant na straně školy nebo školského zařízení



spolupráce se žákem, zákonným zástupcem žáka a případně s dalším subjektem
pronaplňování podpůrných opatření u žáka



koordinátorem péče je školské poradenské zařízení, které pravidelně vyhodnocuje efektivitu
zvolených podpůrných opatření pro žáka ve spolupráci s rodinou a školou, v závislosti na
charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka



podpora poradenským pracovníkem školy. Využívání služeb asistentů pedagoga,tlumočníka
českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, speciálního pedagoga, školního
psychologa, případně jiného pedagogického pracovníka



poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky
upravených



zajištění služeb speciálně pedagogického centra v prostorové orientaci žáků a vpodpoře
užívání alternativních forem komunikace, metodická podpora pedagogických pracovníků
školy

Normovaná finanční náročnost
Norrnovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na
základě jiných právních předpisů:


speciální učebnice a speciální učební pomůcky



kompenzační pomůcky



úprava prostředí, úprava pracovního místa žáka



mzdové náklady na další pedagogické pracovníky, zejména asistenta pedagoga
a poskytovatele speciálně pedagogické péče



mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka a přepisovatele pro neslyšící,
školní psychology, školní speciální pedagogy



zajištění používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob



zajištění využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace

Podpůrná opatření pátého stupně
Použití podpůrného opatření v pátém stupni je podmíněno předchozím stanovením podpůrných
opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace,
průběhu a obsahu vzdělávání, podporu rozvoje schopností a dovedností žáka a kompenzaci
důsledků jeho zdravotního postižení. Organizace vzdělávání žáka a volba metod výuky plně
akceptuje zdravotní stav žáka a omezení, která z něho vyplývají. Je určen výhradně žákům
s nejtěžšími stupni zdravotních postižení, zpravidla souběžným postižením více vadami,
vyžadujících vysokou úroveň podpory, zohledněný v úpravách organizace, obsahu, forem a metod
vzdělávání; volba podpůrných opatření plně respektuje možnosti a omezení žáka při výběru
vzdělávacích obsahů a metod, hodnocení výsledků vzdělávání žáka. Vzdělávání žáka v tomto stupni
zpravidla vyžaduje úpravu pracovního prostředí. V případě potřeby je možné využívat komunikační
systémy neslyšících a hluchoslepých osob nebo prostředky alternativní nebo augmentativní
komunikace. Žáci jsou obvykle vzděláváni s podporou asistenta pedagoga, speciálního pedagoga
a druhého pedagogického pracovníka, často s přítomností další osoby důležité pro podporu žáka.
Výuka je realizována speciálními pedagogy, případně s jejich intenzivní podporou.
Zajištění podpůrných opatření pátého stupně
Doporučení školského poradenského zařízení, konzultant na straně vzdělavatele, spolupráce
s rodinou a případně dalším subjektem pro naplňování podpůrných opatření u žáka. Koordinátorem
péče je školské poradenské zařízení, které pravidelně vyhodnocuje efektivitu zvolených podpůrných
opatření pro žáka ve spolupráci s rodinou a školou, intenzivně spolupracuje se školou a školským
poradenským zařízením.
Poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených.
Zajištění služeb speciálně pedagogického centra v prostorové orientaci žáků a v podpoře užívání
alternativních forem komunikace. Pokud žák využívá služeb školskýchzařízení, vztahují se na něho
podpůrná opatření pro zapojení ve školských zařízeních pro čtvrtý stupeň podpůrných opatření.

Normovaná finanční náročnost
Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena
na základě jiných právních předpisů:


speciální učebnice a učební pomůcky



kompenzační pomůcky



úprava prostředí, úprava pracovního místa žáka,- mzdové náklady na další pedagogické
pracovníky, včetně nákladů na asistenta pedagoga a poskytovatele speciálně pedagogické
péče, mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka a přepisovatele pro
neslyšící, zajištění využívání prostředků alternativnínebo augmentativní komunikace, služby
školních psychologů, speciálních pedagogů služby školského poradenského zařízení.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského
poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č.27/2010 Sb.
Různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat za podmínek daných školským
zákonem a vyhláškou.

Vzdělávání nadaných žáků
Podle § 17 školského zákona je povinností školy vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků. Cílem
výuky je podněcovat rozvoj potenciálu žáků včetně různých druhů nadání a zaměřit se na jejich
rozvoj ve škole.
Podle § 27 odst. 1 vyhlášky je za nadaného žáka považován žák, který při adekvátní podpoře
vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových
schopnosti, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Za žáka mimořádně nadaného je pak považován žák, jehož rozložení schopností dosahuje
mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činnosti nebov jednotlivých oblastech
rozumových schopností, vpohybových, manuálních, uměleckýchnebo sociálních dovednostech
(§ 27 odst. 2 vyhlášky ).
Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka provádí školské
poradenské zařízení v úzké spolupráci se školou. Školské poradenské zařízení se vyjadřuje zejména
ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání. Míru žákova
nadání pak zhodnotí odborník v příslušném oboru.
Žákovi s mimořádným nadáním může škola povolit vzdělávání podle IVP nebo ho přeřadit na
základě zkoušek do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku ( § 17odst. 3 školského
zákona, § 28 - § 31 vyhlášky ).
Nadání, případně mimořádné nadání žáka, se projevuje i mimo umělecké obory vzdělání. Jde
například o nadání vztahující se k výkonům speciálních manuálních nebo kognitivních činností.
Může jít také o žáky vysoce motivované ke studiu daného oboru a povolání nebo příslušné
technické oblasti vědy a techniky. Těmto žákům je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a využívat
pro rozvoj jejich nadání také podpůrná opatření vymezená pro vzdělávání těchto žáků školským
zákonem a vyhláškou.
Možností vzdělávat tyto žáky je nejen vzdělávání podle IVP, ale také lze rozšířit obsah vzdělávání
nad rámec ŠVP, vytvářet skupiny nadaných žáků z různých ročníků, umožnit žákům účastnit se
výuky ve vyšším ročníku nebo se paralelně vzdělávat formou stáží na jinéškole včetně VOŠ nebo
na odborných pracovištích, účastnit se studijních a jiných pobytů v zahraničí (např. v rámci
programu ERASMUS+), zapojovat žáky do různých projektů (školních i projektů sociálních
partnerů, soutěží a jiných aktivit rozvíjejících nadání žáků.

Hlavní zásady pro vzděláváni žaků se SVP a žáků nadaných:


povzbuzovat žáky při případných neúspěších a posilovat jejich motivaci k učení



uplatňovat forrmativní hodnocení žáků



poskytovat pomoc při osvojování si vhodných učebních způsobů a postupů se zřetelem
k individuálním obtížím jednotlivců



věnovat pozornost začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytváření pozitivního
klimatu ve třídě a ve škole



spolupracovat s odbornými institucemi - se školským poradenským zařízením a odbornými
pracovníky školského poradenského zařízení, popřípadě s odborníky mimo oblast školství
( odbornými lékaři nebo pracovníky z oblasti sociálně právní ochrany žáka,...)



spolupracovat s dalšími sociálními partnery školy, zejména s rodiči žáků ( jak žáků se SVP
při řešení individuálních zdravotních či učebních obtíží žáků, tak s ostatními rodiči rodiči) a
také se základními školami, ve kterých žáci plnili povinnou školní docházku



spolupracovat se zaměstnavateli při zajišťování praktické části přípravy na povolání
(odborného výcviku, učební a odborné praxe) nebo při hledání možností prvního pracovního
uplatnění absolventů se zdravotním postižením



realizovat další vzdělávání učitelů všech předmětů zaměřené na vzdělávání žáků seSVP
( i žáků nadaných) a uplatňování adekvátních metod forem výuky, hodnocení a komunikace
s těmito žáky

Školská rada schválila dne …………………………
V………………………… dne: …………………………

…………………………
ředitel školy

Název a adresa školy: Střední škola řemeslná a Základní škola,
Soběslav, Wilsonova 405
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Kadeřník 69-51-H/01

Školní vzdělávací program
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Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Platný od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem

Inovace
č.j. : SŠŘ-287/2018 - Změna týdenní dotace hodin
Ekonomika – ze 2 hod. ve 3.r. na 1 hod. ve 2.r. a 1 hod. ve 3.r.
Technologie – z 2,5 hod. ve 2. R. na 2,5 hod. a z 2,5 hod. ve 3.r. na 3 hod.
Materiály – z 1 hod. ve 2.r. na 0,5 hod. a z 0,5 hod. ve 3.r. na 1 hod.

Platnost od 1. září 2018 počínaje 2. ročníkem.

Podpis ředitele školy:

Razítko:

Učební plán
Název ŠVP

Kadeřník 69-51-H/01

Učební plán ročníkový
Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

1,5

1,5

5

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

x

x

1

1

Chemie

1

1

1

3

Biologie a ekologie

x

1

x

1

Matematika

2

1,5

1,5

5

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

x

1

1

2

Výtvarná příprava

1

1

1

3

Psychologie a společenská výchova

x

1

1

2

Technologie

3

2

3

8

Materiály

2

0,5

1

3,5

Zdravověda

1

1

0,5

2,5

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50
0

Celkem v ročníku

32

34

35

101

Kadeřník
69 -51 H/01
6.7.1 Ekonomika
2. ročník
1 týdně, P

Základní ekonomické pojmy
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
•





správně používá a aplikuje základní
ekonomické pojmy
posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku
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

Učivo

- potřeby, spotřeba, uspokojení potřeb
- životní úroveň
- statky, služby
- vstupy výroby, výrobní factory
- hospodářský process
- trh, zboží, tržní subjekty
- nabídka, poptávka, ceny (hodnota)
- tržní mechanismus, tržní rovnováha

Pracovně právní vztahy

Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání
Žák:
ý
s  vyhledává informace o volných
l
místech
e  umí kontaktovat úřad práce
vlastní kvalifikaci
d  definuje
zná možnosti rekvalifikace
k  zná možnosti vzniku, změn a
zániku pracovního poměru
y
v  zná druhy pracovních poměrů

zná práva a povinnosti zaměstnance
z
a zaměstnavatele
d  dovede
vyhledat
nabídky
zaměstnání,kontaktovat případného
ě
zaměstnavatele a úřad práce,
l
prezentovat
své
pracovní
á
dovednosti a zkušenosti
v  popíše, co má obsahovat pracovní
smlouva dovede vyhledat poučení a
á
pomoc
v
pracovněprávních
n
záležitostech
í

dovede si zkontrolovat, zda jeho
mzda
a
pracovní
zařazení
Ž
odpovídají pracovní smlouvě a
á
jiným
písemně
dohodnutým
k
podmínkám
:

dovede vyhledat pomoc, ocitne-li
se v tíživé sociální situaci
•
k
r
e
s
l
í
j
e
d
n
o
d
u
c
h
é
p
ů

Učivo

- hledání zaměstnání
- úřady práce, zprostředkování zaměstnání
- nezaměstnanost (podpora v nezaměstnanosti
- rekvalifikace, celoživotní vzdělávání
- kvalifikovaná a nekvalifikovaná práce
- Zákoník práce
- vznik pracovního poměru
- změny pracovního poměru
- ukončení pracovního poměru
- povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele
- druhy pracovních poměrů

Podnik, podnikání

Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání
Žák:
ý

na
příkladu
popíše
s
základní
povinnosti
l
podnikatele vůči státu

• orientuje se v právních
e
formách podnikání a
d
dovede
charakterizovat
k
jejich základní znaky

Vytvoř
jjednoduchý
y
podnikatelský záměr a
v
zakladatelský rozpočet
z
posoudí vhodné formy
d
podnikání pro obor
ě
l
á
v
á
n
í
Ž
1á týdně, P
k
:
Majetek
podniku a jeho hospodaření
•
Dotace
učebního bloku: 9
k
r Výsledky vzdělávání
e Žák:
•s rozlišuje jednotlivé druhy majetku
• orientuje se v účetní evidenci majetku
l• rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů
•í řeší jednoduché výpočty výsledku
hospodařen
j
íe • řeší jednoduché kalkulace ceny

Učivo

- právní formy podnikání
- fyzická a právnická osoba
- druhy a provozování živností
- živnostenský zákon
- vypracování žádosti
- podnikatelský záměr
- druhy obchodních společností

3. ročník

d
n
o
d
u
c
Peníze,
mzdy, daně, pojistné
h
é
Dotace
učebního bloku: 9
p
Výsledky vzdělávání
ů
d
o
r
y
s
y
r
o
z
v
o
d
u
v
n
i
t
ř
n
í
k
a
n
a

Učivo

- struktura majetku podniku
- krátkodobý a dlouhodobý majetek
- investiční a oběžný majetek
- opotřebení investičního majetku, odpisy
- pořizování investičního majetku
- struktura zdrojů majetku (vlastní, cizí)
- náklady, výnosy, hospodářský výsledek

Učivo

Žák:

Na příkladu popíše základní povinnosti podnikatele
vůči státu

orientuje se v platebním styku a smění
peníze podle kurzovního lístku

vyplňuje doklady souvisejících s
pohybem peněz

vysvětlí podstatu inflace a její
důsledky na finanční situaci obyvatel a
na příkladu ukáže jak se bránit jejím
nepříznivým důsledkům

vysvětlí způsoby stanovení úrokových
sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a
RPSN

řeší jednoduché výpočty mezd

vysvětlí úlohu státního rozpočtu v
národním hospodářství

orientuje se v daňové soustavě,
charakterizuje význam daní pro stát

řeší jednoduché příklady výpočtu
daně z přidané hodnoty a daně z
příjmu

orientuje se v produktech
pojišťovacího trhu vybere
nejvýhodnější pojistný produkt s
ohledem na své potřeby

vypočte sociální a zdravotní pojištění

dovede reklamovat koupené zboží
nebo služby

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

vysvětlí, co má vliv na cenu zboží

dovede si zřídit peněžní účet, provést
bezhotovostní platbu, sledovat pohyb
peněz na svém účtu

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

- hotovostní a bezhotovostní platební styk
- národní a zahraniční měny
- inflace
- úroky
- mzda, druhy mezd
- mzda časová a úkolová
- státní rozpočet
- daňová soustava, druhy daní
- daňové přiznání
- sociální a zdravotní pojištění

Daňová, evidenční povinnost
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání
Žák:

na příkladu



popíše základní povinnosti
podnikatele vůči státu
vyhotoví daňový doklad umí vést daňovou
evidenci pro plátce i neplátce daně z přidané
hodnoty
• vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k
dani z přidané hodnoty

Učivo

- vedení daňové evidence
- vyplnění účetních dokladů
- objednávka, dodací list
- faktura
- příjemka, výdejka
- skladové a inventární karty

Podnikové činnosti
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše hierarchii


zaměstnanců v organizaci,
jejich práva a povinnosti
• na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná
druhy odpovědnosti za škody ze strany
zaměstnance a zaměstnavatele

Učivo

- uspořádání podnikových činnost
- výroba
- výrobní kapacita podniku
- zásobovací činnost
- personální činnost
- marketing
- management

Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
4.8.4 Materiály
2. ročník
0,5 týdně, P

Úvodní hodina
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání
Žák:
- seznamuje se s ročním plánem

Učivo
- seznámení s učivem druhého roč.

Dezinfekce
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání
Žák:
ovládá správné ošetření nářadí, nástrojů
ovládá ošetření drobných poraněníí zná typy plošné dezinfekce
umí rozlišit využití dezinfekčních
prostředků

Učivo
- základní rozdělení dezinfekce
- dezinfekce nástrojů a nářadí
- plošná dezinfekce
- dezinfekce drobných poranění
- dezinfekční prostředky
- postup při dezinfekci

Peroxid vodíku, čpavek
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání
Žák:
zná správné dávkování
zná využití a skladování
zná ochranná opatření při skladování
zná bezpečnostní předpisy při využití

Učivo
- vlastnosti a použití NH3
- uskladnění NH3
- vlastnosti a použití peroxidu vodíku
- uskladnění a koncentrace peroxidu vodíku

Barvy na vlasy
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání
Žák:
umí doporučit dle kvality vlasů vhodný
typ barvení
umí zdůvodnit druh barvení

Učivo
- charakteristika barvení
- rozdělení barev podle trvanlivosti
- rostlinná barviva
- kovová barviva
- oxidační barviva
- barviva ve vlásenkářství
- dlouhodobé barvy
- krátkodobé barvy

Odbarvování
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání
Žák:
ovládá mechanismus odbarvování
zná prostředky na odbarvování

Učivo
- charakteristika odbarvování
- mechanismus odbarvování
- chemické a fyzikální změny ve vlasové struktuře
- vliv peroxidu vodíku na strukturu vlasu

3. ročník
1 týdně, P

Úvodní hodina
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání
Žák:
- seznamuje se s ročním plánem práce

Učivo
- seznámení s učivem třetího ročníku

Odbarvování
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání
Žák:
- ovládá mechanismus odbarvování
- zná prostředky na odbarvování
- umí rozlišit jaký druh prostředku poruší
vlas


Učivo
- odbarvování peroxidem vodíku
- olejové odbarvování
- odbarvování deriváty kyseliny siřičité
- odbarvovací lázně ve vlásenkářství

Výsledky vzdělávání
Žák:
- umí využít znalosti z 2. ročníku
- ovládá poškození z hlediska
chemického a fyzikálního působení

Učivo
- poškození vlivem preparace
- poškození vlivem barvení a odbarvení
- biologické poškození

Poškození vlasů
Dotace učebního bloku: 3

Historické a současné kosmetické přípravky, biologicky účinné látky
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání
Učivo
- historické a současné kosmetické přípravky
Žák:
zná přípravky, krémy, masky používané
- biologicky účinné látky – úvod
pro tvorbu historických či současných
- biologicky účinné látky –rozdělení, použití
účesů
- biologicky účinné látky - význam
zná biologicky účinné látky, které se přidávají do současných
kosmetických přípravků

Přípravky osobní hygieny
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání
Žák:
- zná výrobu hygienických přípravků
- ovládá složení - vonné látky
- umí rozlišit špičku, střed a konec vůně
- zná rozdíl mezi antiperspiranty a
deodoranty
-umí určit přípravek pro ošetření dle typu
pleti

Učivo
- kolínská voda
- toaletní voda
- prostředky pro ošetření po holení
- deodoranty
- antiperspiranty

Přípravky pro ošetření pleti
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání
Žák:
- umí zvolit přípravek pro daný typ pleti
- zvolí správnou formu odstranění
chloupků
- umí pečovat o kůži
- má přehled o přípravcích, zná jejich
dobu použití, dobu působení při aplikaci,
vlastnosti

Učivo
- význam ošetření pleti
- péče o pleť
- kosmetické emulze
- přípravky pro čištění pleti
- přípravky k dalšímu čištění
- depilace
- epilace
- líčidla – úvod
- divadelní líčidla
- filmová líčidla

Dekorativní kosmetika
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání
Žák:
ovládá složení a využití látek pro péči o
vlas, jeho regeneraci a ošetření
zná účinnost a význam látek v
přípravcích
umí zvolit vhodnou kosmetiku pro
danou příležitost, dbá na expiraci a
složení

Učivo
-

denní líčení
večerní líčení
význam líčení
předpisy pro výrobu kosmetických přípravků

Opakování k ZZ
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání
Žák:
-

zná profesní problematiku oboru KADEŘNÍK, je schopen
komunikovat v profesní oblasti

-

Učivo
Opakování k ZZ
Opakování k ZZ

2. ročník
STŘÍHÁNÍ VLASŮ
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání
Žák:

● zná technologické postupy základních střihů,
umí zvolit vhodnou techniku stříhání
● zná zvláštnosti při stříhání vlasů
● posuzuje střih dle typu zákazníka a umí
doporučit vhodný střih
● navrhuje tvorbu účesů s ohledem na vizáž a
kvalitu vlasů
● stříhá vlasy klasickým, plastickým, tupým, mix
nebo speciálním módním střihem

Učivo
- stříhání

vlasů
- techniky stříhání
- druhy dámských střihů

VODOVÁ ONDULACE
Dotace: 12
Výsledky vzdělávání
Žák:

● vysvětlí podstatu a postup při nechemických
úpravách - vodové ondulaci
● umí zvolit vhodné pomůcky, materiál a nářadí
● posuzuje rozdíly mezi jednotlivými technikami
vodové ondulace

Učivo

- podstata technologického postupu

Barvení vlasů
Dotace: 10
Výsledky vzdělávání
Žák:

● tónuje vlasy, barví vlasy a vousy
● vysvětlí podstatu při chemické úpravě vlasů, ví,
jaký je princip barvení vlasů
● orientuje se v odstínech barev a technologicky
správně postupuje při barvení
● zná nejnovější metody práce při barvení
● popíše, jak nabarvi obočí, řasy

Učivo

- rozdělení barviv
- princip barvení vlasů
- odstíny barev
- technologický postup
- tvarování a úprava obočí a řas

ODBARVOVÁNÍ VLASŮ, MELÍROVÁNÍ VLASŮ
Dotace: 22
Výsledky vzdělávání
Žák:

● vysvětlí podstatu a postup při chemickém
zásahu do struktury vlasu
● volí vhodné pomůcky, materiál a nářadí k
odbarvování a melírování vlasů
● charakterizuje druhy melírování vlasů a popíše
technologický postup při práci
● odbarvuje vlasy
● melíruje vlasy odbarvováním a barvením

Učivo

- podstata technologického postupu a jeho fáze
- přípravné práce

3. ročník
DĚJINY VÝVOJE ÚČESU
Dotace učebního bloku: 35
Výsledky vzdělávání
Žák:

● umí se srozumitelně a souvisle vyjadřovat v
odborných kruzích ● má přehled o vývoji účesů
a ovlivnění jednotlivými historickými obdobími
● umí rozeznat jednotlivá historická období a
charakterizovat je

Učivo

- účesy a ovlivnění v jednotlivých historických
obdobích

NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORBA
Dotace: 10
Výsledky vzdělávání
Žák:

● umí posoudit náročnost účesu
● rozezná k jaké společenské události je účes
určen
● popíše techniku vypracování účesu
● umí vysvětlit rozdíl mezi soutěžním a
společenským účesem

Učivo

- techniky práce na náročném účesu
- soutěžní a společenské účesy

SOUČASNÁ ÚČESOVÁ TVORBA
Dotace: 5
Výsledky vzdělávání
Žák:

● orientuje se v moderních technologiích
● zná způsoby úpravy vlasů v současné době
● zajímá se o módu a diskutuje o ní

Učivo

- pojetí módy

KOSMETICKÁ PÉČE
Dotace: 7
Výsledky vzdělávání
Žák:

● ovládá postup při základní péči o pleť a ruce

Učivo

- péče o pleť a ruce
- dostupnost a propagace kosmetiky

OBJEMOVÁ PREPARACE
Dotace: 11
Výsledky vzdělávání
Žák:

● popíše princip objemové preparace, umí
vysvětlit pracovní postup

Učivo

- podstata technologického postupu
- fáze objemové preparace
- přípravné práce

● zná nové směry práce při preparaci a umí
použít nejnovější metody práce

PĚSTĚNÍ A REGENERACE VLASŮ
Dotace: 5
Výsledky vzdělávání
Žák:

● orientuje se v materiálech používaných k
regeneraci vlasů
● umí zvolit vhodný regenerační prostředek
● popíše technologický postup při aplikaci
regeneračních přípravků
● zná správné dávkování přípravků i s ohledem
na diagnózu vlasů
● vybere vhodný přípravek v souladu s
jednotlivými fázemi technologických postupů a s
ohledem na ekonomické a užitné vlastnosti
● dbá na hospodárné a ekologické využívání
přípravků a jejich bezpečnou likvidaci po
skončení jejich životnosti

Učivo

- význam regenerace vlasů
- regenerační přípravky a jejich použití

VLASENKÁŘSTVÍ
Dotace: 10
Výsledky vzdělávání
Žák:

● orientuje se v materiálech používaných ve
vlásenkářství, zná způsoby jejich zpracování
● má přehled o způsobu výroby a vhodném
ošetřování hotových výrobků
● zhotovuje a ošetřuje vlasové doplňky, ošetřuje
a upravuje vlásenky

Učivo

- materiál vlásenkářství
- výroba vlasových doplňků
- ošetřování výrobků

PŘÍPRAVA K ZZ
Dotace: 20
Výsledky vzdělávání
Žák:

● srozumitelně a souvisle se vyjadřuje na dané
téma ● formuluje své názory a umí přiměřeně
komunikovat v běžných profesních situacích

Učivo

- opakování učiva

Název a adresa školy: Střední škola řemeslná a Základní škola,
Soběslav, Wilsonova 405

Obor vzdělání :

Kadeřník 69-51-H/01

Školní vzdělávací program

Kadeřník
Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

ŠVP platný od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem
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Podpis ředitele školy:

Razítko:

Realizace programu EVVO ve škole
Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992Sb., o životním prostředí ve znění
pozdějších předpisů §16 výchova, vzdělávání a osvěta se provádějí tak, aby vedly k jednání a myšlení,
které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality
životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách §6 trvale
udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává
možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a
zachovává přirozené funkce ekosystémů.
Systém EVVO ve škole vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO ve školách a
školských zařízení 16745/2008 – 22.
EVVO se chápe jako vzdělávání, výchova a osvěta od nejmenších dětí až po dospělé.
Vzděláváním se rozumí ovlivňování racionální stránky osobnosti, výchovou působení na city a
osvětou se označují způsoby předávání informací zejména dospělé populaci. EVVO zahrnuje činnosti
a aktivity probíhajících ve škole, v rámci volnočasových aktivit i v rámci neorganizovaného volného
času jednotlivců zaměřené na oblast životního prostředí.EVVO představuje jeden z klíčových
preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného
rozvoje. EVVO je realizována především prostřednictvím školy, nestátních neziskových organizací
(centra a střediska ekologické výchovy CEV, SEV) a dalších vzdělávacích subjektů.

Cíle a obsah EVVO
Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve
všech jeho formách, znalost péče a ochrana prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné
souvislosti oblastí sociálních, kulturních a ekonomických.
Konkrétní cíle:
• environmentální osvěta
• podpora aktivit v přírodě (sportovní akce a kurzy ...)
• péče o přírodní prostředí (zeleň ve třídách …)
• úsilí o kvalitu mezilidských vztahů a snaha o vytvoření celkově dobré atmosféry ve škole i na akcích
mimo školu
• zkvalitnění EVVO při mimoškolních aktivitách
• zařazení témat EVVO do výuky v jednotlivých předmětech
Obsahem je soubor poznatků a dovedností, které vedou k rozvíjení zájmů o životní prostředí
a praktické realizaci.

Klíčové kompetence
Environmentální výchovou se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí s důrazem na
vyvážené působení přírodních, společenských a ekonomických faktorů na vzájemný vztah mezi
člověkem a životním prostředím.
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz na to, aby žák:
• aktivně využíval komunikačních dovedností jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí
• hledal různé varianty řešení problémů životního prostředí
• pociťoval úctu k živé i neživé přírodě
• pochopil nezbytnost udržitelného rozvoje
• uplatňoval principy udržitelného rozvoje v občanském i profesním životě, odpovědně a ekonomicky
nakládal s přírodními zdroji a odpady a minimalizoval negativní vlivy na přírodní prostředí
• kriticky posuzoval a vyhodnocoval informace z médií o životním prostředí
• vnímal závislost rozvoje společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí
• osvojil si praktické dovednosti pro pobyt a chování v přírodě

Výsledky EVVO
Působení směřuje k tomu, že žák po jeho ukončení:
• umí zhodnotit vliv různých činností člověka na životní prostředí
• zná ekologické pojmy
• umí se chovat v přírodě
• chová se ekologicky v běžném životě

Realizace EVVO
Při realizaci EVVO se používají takové metody a formy práce, které vedou k aktivizaci žáků a
podporují učení. Důležitou součástí EVVO je učení ve venkovním terénu.
Realizace probíhá zejména při:
• lyžařských kurzech
• tvorbě esteticky vyváženého prostředí, s dostatkem zeleně ve třídách i na chodbách školy
• ekologickém chování všech zaměstnanců školy – na chodbách jsou umístěny kontejnery na tříděný
odpad
• sportovních dnech
• kurzech, seminářích a specializačním studiu v rámci DVPP

