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2. Profil absolventa
Název a adresa školy:
Obor vzdìlání:
Název ŠVP:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola,
Wilsonova 405, 392 01 Sobìslav
41-52-E/01 Zahradnické práce
Kvìtináøské a aranžérské práce
støední vzdìlání se závìreènou zkouškou
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010

2.1. Popis uplatnìní absolventa v praxi
Absolvent odborného uèilištì se uplatní ve všech zahradnických firmách pøi množení a
pìstování kvìtin, pøi zakládání a údržbì okrasné zelenì. Uplatní se v oblasti vazaèství a
aranžování kvìtin aranžování misek, váz, vázání svatebních, dárkových a smuteèních kytic,
pøíležitostní vazby, v kvìtinových prodejnách a zahradnických centrech.
Je schopen množit a pìstovat kvìtiny, vybírat a upravovat pro jejich pìstování vhodné
podmínky, pìstuje venkovní a skleníkové kvìtiny ošetøuje je a sklízí. Uplatní se i v obchodech
jako kvìtináø – florista, kdy umí vázat kvìtiny k nejrùznìjším pøíležitostem.
Zná základy vazaèské tvorby pro rùzné pøíležitosti, aranžování ikebany. Po úspìšném ukonèení
vzdìlávacího programu a složení závìreèné zkoušky, mùže pokraèovat v dalším studiu na
studijních oborech støedních škol urèených pro absolventy tøíletých oborù vzdìlání (nástavbové
studium) a pøipravit se ke složení maturitní zkoušky.
V oblasti citù, postojù, preferencí a hodnot smìøuje vzdìlávání k tomu, aby absolvent:
-

-

jednal odpovìdnì, samostatnì a iniciativnì ve vlastním zájmu i v zájmu spoleènosti,
uznával principy fungování multikulturní demokratické spoleènosti, dodržoval zákony,
respektoval liská práva, svobodu a osobnost jiných lidí rozeznával a upøednostòoval,
hodnotné umìní pøed konzumním stylem spoleènosti,
chápal význam životního prostøedí a trvale udržitelného rozvoje, aktivním pøístupem ve
svém životì byl pøíkladem pro druhé,
jednal hospodárnì,
cítil odpovìdnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl,
uznával hodnotu života jako nejvyšší dar,
pomáhal podle svých možností všem potøebným.

2.2. Odborné kompetence
Absolvent pøi odborné pøípravì získává souhrn teoretických a praktických znalostí, dovedností
a návykù, které jsou dùležité pro jeho profesní zaøazení a výkon povolání. Není možné, aby po
absolvování školy byl vynikajícím odborníkem v oboru, ale aby ve svém oboru získal dobré
základy, na kterých bude schopen postavit svoji profesní kariéru.
Absolvent se vyznaèuje tìmito odbornými kompetencemi:
Absolvent je pøipraven…
5

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

vyhodnocovat meteorologické údaje a využívat je k efektivnímu øízení zahradnické výroby;
organizovat ochranu rostlin;
ovládat techniku množení rostlin a volit vhodné zpùsoby jejich rozmnožování;
pìstovat a ošetøovat hlavnì kvìtiny, ovládat technologie pìstování jednotlivých druhù;
sbírat, sklízet a provádìt posklizòovou úpravu, uchovávat zahradnické produkty a
pøipravovat je k expedici;
upravovat prostøedí rostlin, obdìlávat pùdu, zvyšovat její úrodnost a upravovat její vodní a
vzdušný režim;
používat hnojiva, znát jejich vliv na pùdu a životní prostøedí;
zhotovovat vazaèské a aranžérské výrobky z živého i neživého materiálu k rùzným
pøíležitostem;
znát a rozlišovat základní sortiment kvìtin, okrasných døevin
používat a udržovat zahradnické náøadí;
øídit motorová vozidla skupiny B;
vykonávat obchodnì podnikatelské aktivity v zahradnickém podniku
posuzovat ekonomické ukazatele výroby, rentabilitu výroby, sledovat rozpracovanost
zahradnické výroby,
inventarizovat trvalé porosty a majetek zahradnického podniku, kalkulovat ceny produktù
zahradnické výroby;
orientovat se v podnikatelském zámìru
znát a dodržovat základní právní pøedpisy týkající se bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci
a požární prevence;
poskytnout první pomoc pøi náhlém onemocnìní nebo úrazu;
chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku;
efektivnì hospodaøit s finanèními prostøedky;
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostøedí.

Absolvent byl pøi práci veden tak, aby
- dodržoval zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a požární prevence
- nosil pracovní odìv a pøipravené náøadí k práci
- pøedvádìl jednotlivé èinnosti a pracovní postupy
- využíval názorných pomùcek a živých exponátù

2.3. Klíèové kompetence
Absolvent byl veden tak, aby:
- sledoval a hodnotil pokrok pøi dosahování cílù svého uèení, pøijímal
výsledkù svého uèení

hodnocení

a) Kompetence k uèení
Žák si osvojí souhrn vìdomostí, dovedností a návykù v pøímé návaznosti na potøeby
praxe:
- vhodnými metodami a pracovními postupy rozvíjíme aktivitu a samostatnost žákù
názornými pøíklady
- vedeme k samostatnému používání informací
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uèí se mít pozitivní vztah k uèení a vzdìlávání
efektivnì vyhledávat a zpracovávat informace
psát si poznámky
sledovat a hodnotit pokrok pøi dosahování cílù svého uèení, pøijímat hodnocení výsledkù
svého uèení
- znát možnosti svého dalšího vzdìlávání, zejména v oboru a povolání posoudit alternativy
svého pracovního uplatnìní
- aktivní pøístup k úèasti na prezentaci oboru
-

b) Kompetence k øešení problémù
Žák je schopen:
- navrhnout zpùsob øešení, varianty øešení, zdùvodnit je, vyhodnotit
ovìøit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
- uplatòovat pøi øešení problémù rùzné metody myšlení a myšlenkové operace
- volit prostøedky a zpùsoby (pomùcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
- splnìní jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vìdomostí nabytých døíve
spolupracovat pøi øešení problémù s jinými lidmi (týmové øešení)
- samostatnì nebo ve skupinách øešit bìžné pracovní i mimopracovní problémy.
Uèitel pøi práci:
- zadává problémové úkoly formou samostatné i skupinové práce
- využívá k zadávání problémových úloh rùzných zdrojù, pøedevším z reálného života,
ale i jiných netradièních
- podporuje samostatnost, tvoøivost
- podporuje rùzné pøijatelné zpùsoby øešení problémù
- vede žáky k aktivnímu pøístupu pøi øešení problému ve všech fázích – plánování, pøípravì,
realizaci i prezentaci
- podporuje týmovou spolupráci a schopnost pomoci druhému
- vede žáky k vyjádøení vlastního názoru, vyslechnutí názorù druhých, dodržování zásad
øízené diskuze a asertivnímu jednání
- nabízí pøi øešení konkrétních problémù pomoc výchovného poradce, metodika prevence
nebo tøídního uèitele
c) Komunikativní kompetence
- vyjadøovat se pøimìøenì k úèelu jednání a komunikaèní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodnì se prezentovat
- formulovat své myšlenky srozumitelnì a souvisle, v písemné podobì pøehlednì a
jazykovì správnì
- úèastnit se aktivnì diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
- vyjadøovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
d) Personální a sociální kompetence
- posuzovat reálnì své fyzické a duševní možnosti, odhadovat dùsledky svého jednání a
chování v rùzných situacích
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
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- reagovat adekvátnì na hodnocení svého vystupování a zpùsobu jednání ze strany jiných
lidí, pøijímat radu i kritiku
- ovìøovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
- mít odpovìdný vztah ke svému zdraví, peèovat o svùj fyzický i duševní rozvoj, být si
vìdom dùsledkù nezdravého životního stylu a závislostí
- adaptovat se na mìnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a
možností je pozitivnì ovlivòovat, být pøipraven øešit své sociální i ekonomické
záležitosti
- být finanènì gramotný
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci spoleèných pracovních a jiných èinností
- pøijímat a plnit odpovìdnì svìøené úkoly
- podnìcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a øešení úkolù, nezaujatì
zvažovat návrhy druhých
- pøispívat k vytváøení vstøícných mezilidských vztahù a k pøedcházení osobním
konfliktùm
- nepodléhat pøedsudkùm a stereotypùm v pøístupu k druhým
e) Obèanské kompetence a kulturní povìdomí
- jednat odpovìdnì, samostatnì a iniciativnì nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veøejném
zájmu
- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popø. jejich kulturní
specifika),vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
- jednat v souladu s morálními principy, zásadami spoleèenského chování, pøispívat k
uplatòování hodnot demokracie
- uvìdomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, pøistupovat s aktivní tolerancí k identitì druhých
- zajímat se aktivnì o politické a spoleèenské dìní u nás a ve svìtì
- chápat význam životního prostøedí pro èlovìka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
- uznávat hodnotu života, uvìdomovat si odpovìdnost za vlastní život a spoluodpovìdnost
pøi zabezpeèování ochrany života a zdraví ostatních
- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i souèasnost v evropském
a svìtovém kontextu
- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i svìtové kultury a mít k nim vytvoøen
pozitivní vztah
f) Kompetence k pracovnímu uplatnìní
- mít odpovìdný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdìlávání; uvìdomovat
si význam celoživotního uèení a být pøipraven pøizpùsobovat se mìnícím se pracovním
podmínkám
- mít pøehled o možnostech uplatnìní na trhu práce v daném oboru; cílevìdomì a
zodpovìdnì rozhodovat o své budoucí profesní a vzdìlávací dráze
- využívat poradenských a zprostøedkovatelských služeb jak z oblasti svìta práce, tak
vzdìlávání
- vhodnì komunikovat s potenciálními zamìstnavateli, prezentovat svùj odborný potenciál
a své profesní cíle
- znát obecná práva a povinnosti zamìstnavatelù a pracovníkù
- rozumìt podstatì a principùm podnikání, mít pøedstavu o právních a ekonomických
pøedpisech
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- vyhledávat a posuzovat podnikatelské pøíležitosti v souladu s realitou tržního prostøedí,
svými pøedpoklady a dalšími možnostmi

g) Matematické kompetence
správnì používat a pøevádìt bìžné jednotky
používat pojmy kvantifikujícího charakteru
provádìt reálný odhad výsledku øešení dané úlohy
nacházet vztahy mezi jevy a pøedmìty pøi øešení praktických úkolù, umìt je popsat a
využít pro dané øešení
- èíst rùzné formy grafického znázornìní (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
- aplikovat znalosti o základních tvarech pøedmìtù a jejich vzájemné poloze v rovinì i
prostoru
- aplikovat matematické postupy pøi øešení praktických úkolù v bìžných situacích

-

h) Kompetence využívat prostøedky informaèních a komunikaèních technologií a
pracovat s informacemi
Žák je pøipraven:
- pracovat s osobním poèítaèem a dalšími prostøedky informaèních a komunikaèních
technologií
- pracovat s bìžným základním a aplikaèním programovým vybavením
- uèit se používat nové aplikace
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostøedky online a offline
komunikace
- získávat informace z otevøených zdrojù, zejména pak s využitím celosvìtové sítì Internet
- pracovat s informacemi z rùzných zdrojù nesenými na rùzných médiích (tištìných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostøedkù informaèních a
komunikaèních technologií
- uvìdomovat si nutnost posuzovat rozdílnou vìrohodnost rùzných informaèních zdrojù a
kriticky pøistupovat k získaných informacím
- být mediálnì gramotný

2.4. Cesty uèitele k rozvoji osobnosti žáka
znát a rozlišovat základní sortiment kvìtin, okrasných døevin
používat a udržovat zahradnické náøadí
pøipravovat optimální podmínky pro rùst a vývoj rostlin ve volné pùdì i ve sklenících
pøedpìstovávat sadbu kvìtin
vysévat nebo vysazovat rostliny na trvalé stanovištì a ošetøovat je
sklízet, tøídit, balit a expedovat rostlinný materiál
znát a dodržovat základní právní pøedpisy týkající se bezpeènosti a ochrany zdraví pøi
práci a požární prevence
- poskytnout první pomoc pøi náhlém onemocnìní nebo úrazu
- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostøedí
- dodržovat pracovní kázeò, samostatnì organizovat svou práci
-
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- zvyšovat si soustavnì svou odbornou úroveò studiem odborné literatury a èasopisù
- se vyrovnat se stresovými situacemi, regulovat své chování, aby nedocházelo ke
konfliktùm a napìtí mezi lidmi
- peèovat o své duševní zdraví
- peèovat soustavnì o rozvoj své osobnosti, o svùj vzhled a osobní hygienu
- mít reálnou pøedstavu o kvalitì své práce,(pracovat peèlivì, svìdomitì a samostatnì)
- šetrnì nakládal s majetkem podniku
- dokázat pracovat v týmu spolupracovníkù a adekvátnì s nimi jednat
- pøispívat k dobrým vztahùm v pracovním kolektivu
- znát obecná práva a povinnosti zamìstnancù i zamìstnavatelù
- pøispívat k dodržování zásad ochrany životního prostøedí
- mít pøehled o možnostech uplatnìní ve své profesi a o možnostech dalšího vzdìlávání
- pracovat s informacemi a informaèními zdroji a dovede je využívat v pracovním i
osobním životì
- umìt prezentovat výsledky své práce
- adaptovat se na mìnící se životní a pracovní podmínky
- být schopen a ochoten se celoživotnì vzdìlávat
Kompetence absolventa pro další rozvoj profesního, obèanského a osobního života
- ovládá práci s textem i mluveným slovem, je schopen vyhledávat si informace, dìlat si
poznámky a zpracovávat je

2.5. Zpùsob ukonèení vzdìlávání a potvrzení dosaženého vzdìlání
Vzdìlávání je ukonèeno závìreènou zkouškou. Obsah a organizace závìreèné zkoušky se øídí
platnými právními pøedpisy. - školským zákonem a vyhláškou o ukonèování studia ve støedních
školách
Absolvent získá støední odborné vzdìlání a jako certifikát vysvìdèení o závìreèné zkoušce a
výuèní list.

2.6. Výsledky vzdìlávání
Absolvent školního vzdìlávacího programu získává studiem souhrn kompetencí, které mu
umožní uplatnìní ve své profesi, ale i v obèanském a osobním životì. Tuto „základní výbavu
kompetencemi“ bude žák novými poznatky, zkušenostmi, popøípadì dalším studiem, rozvíjet
celý život.
Absolvent oboru získává základní návyky a dovedností pøi zpracování pùdy, ošetøování
zahradnických zemin i pìstování rostlin. Zvládá tyto odborné práce.- výsevy, výsadba a
pìstování kvìtin - sklizeò, tøídìní a expedice kvìtin - vazba a aranžování kvìtin
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3. Celková charakteristika školy
3.1. Historický vývoj
Zaøízení Odborného uèilištì, Praktické školy a Základní školy v Sobìslavi mìlo své historické
pøedchùdce. V pùvodní budovì, kdysi ONV Sobìslav na Školním námìstí è.99/I, sídlilo
nejprve zemìdìlské odborné uèilištì v letech 1960-1977, následovala dívèí odborná škola
1968-1975, zároveò ve školním roce 1969/70 bylo provozováno uèòovské støedisko JÈ
mlékáren a od roku 1977 do roku 1987 zde sídlila støední pedagogická škola.
Skuteèným základem souèasného typu odborného uèilištì bylo zøízení Zvláštního odborného
uèilištì v Sobìslavi od školního roku 1985/86 do školního roku 1990/91. Od 1. èervence 1991
bylo zøízeno Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy Praha Odborné uèilištì Sobìslav,
a tímtéž zøizovatelem bylo k 1. lednu 1996 rozšíøeno na Odborné uèilištì a Praktickou školu
Sobìslav. Novým zøizovatelem se od 11. záøí 2001 stal Jihoèeský kraj se sídlem v Èeských
Budìjovicích a po ukonèení výstavby zcela nového objektu odborného uèilištì je toto zaøízení
zapsáno ve zøizovací listinì ke dni 27. 11. 2001 jako Odborné uèilištì a Praktická škola,
Sobìslav, Wilsonova 405.
K nejvìtší zmìnì v historii speciálního školství jihoèeského regionu došlo na základì usnesení
Zastupitelstva Jihoèeského kraje ze dne 21. 6. 2005, kdy bylo rozhodnuto o slouèení
Odborného uèilištì a Praktické školy Sobìslav se Zvláštní školou Sobìslav a Zvláštní školou
Veselí nad Lužnicí. S úèinností od 1. 1. 2006 vznikla nová pøíspìvková organizace s názvem
Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola Sobìslav, Wilsonova 405, vykonávající
èinnost odborného uèilištì, praktické školy, základní školy, internátu, školní družiny a školní
jídelny. Toto školské zaøízení poskytuje vzdìlávání a speciálnì pedagogickou péèi cca 280
žákùm nejen se speciálními vzdìlávacími potøebami.

Odborné uèilištì - úvod
Odborné uèilištì poskytuje výchovu, teoretické vzdìlání a odbornou pøípravu v uèebních
oborech s upravenými uèebními plány a vychovává a pøipravuje žáky pro výkon dìlnických
povolání. Hlavním cílem školy je zapojení žákù tøíleté odborné pøípravy, která smìøuje
k úspìšnému ukonèení vzdìlávacího programu v pøíslušných oborech a díky profesní
pøipravenosti se uplatnit ve zvoleném oboru na trhu práce. Absolvent získá po vykonání
závìreèné zkoušky støední vzdìlání s výuèním listem.
Vyuèovací týden je rozdìlen na èást teoretickou (2 dny) a na èást praktickou (3 dny).
Vzdìlávání žákù je realizováno prostøednictvím speciálnì pedagogických metod a forem uèení
s využitím názorných pomùcek a didaktické techniky (zpìtné projektory, interaktivní tabule,
PC atd.). Budovy odborného uèilištì jsou po celkové rekonstrukci ve velmi dobrém stavu.
Dílenská pøíprava a praktické vyuèování se uskuteèòuje v modernì vybavených odborných
dílnách a uèebnách školy a na smluvnì zajištìných pracovištích v soukromé a státní sféøe.
Kapacita školy je 230 žákù.
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Kromì výuky organizujeme pro žáky odborné exkurze, kulturní akce, pøednášky a besedy. Žáci
se zúèastòují rùzných soutìží a pøehlídek.

Internát
Péèi o aktivní využívání volného èasu a výchovu mimo vyuèování zajiš•uje Internát OU, PrŠ
a ZŠ. Je to ubytovací zaøízení s kapacitou 90 lùžek pro žáky, kteøí z dùvodu vzdáleného
bydlištì nemohou dennì dojíždìt. V mimoškolním programu je prvoøadá pøíprava na výuku
a odborný výcvik, zároveò je však internát zaøízením výchovným, poskytujícím prostor pro
všestranné zájmy.
Internát je vybaven 5-ti klubovnami, rozsáhlou zahradou s víceúèelovým høištìm, zahradními
stoly pro stolní tenis a posilovnou. Vlastní pokoje jsou zaøízeny novým nábytkem a souèástí
vybavení je i televize.
Zájmové kroužky soustøeïují již tradièní aktivity, a tak zde žáci najdou uplatnìní v kroužku
mysliveckém, výtvarném, cykloturistiky a ochrany pøírody. Vìnují se též výrobì dekorativních
pøedmìtù, ruèním pracím, vaøení i tøeba aerobiku. Znaèný zájem je o posilování, košíkovou,
kopanou, nohejbal, stolní tenis a je možné provozovat i další sporty, napø. odbíjenou,
badmington, softenis a jiné dle zájmu. Na pravidelné plavání se dojíždí
do Plaveckého stadionu v Èeských Budìjovicích. Volný èas vyplòují i odborné pøednášky
a besedy, návštìvy filmových a divadelních pøedstavení i vlastní kulturní èinnost žákù, která je
prezentována pøi vánoèních besídkách nebo i u táborových ohòù spojených s opékáním
špekáèkù, zpíváním pøi kytaøe a s nejrùznìjšími soutìžemi. I soubor mažoretek nachází své
uplatnìní pøi sportovních utkáních.

Školní stravování
Základem dobré pohody je vždy chutné a zdravé stravování. Školní jídelna zabezpeèuje
stravování jak pro žáky, tak i pro zamìstnance naší školy i ostatních školských zaøízení
v Sobìslavi. Pro tento úèel disponuje špièkovì vybavenou kuchyní s jídelnou a na stejnì
vrcholné úrovni jsou i kuchaøské výrobky. Jídelna byla souèasnì se školou postavena
a vybavena v roce 2001. Kapacita jídelny je 240 jídel, poèet míst u stolu je 60.

Sport
Na odborném uèilišti mají svoji tradici i nejrùznìjší sportovní a zájmové aktivity. Tìlocvièna
odborného uèilištì má parametry i pro mezinárodní soutìže. Kromì bìžného vybavení je
souèástí i dobøe zaøízená posilovna. Bìhem roku se zde pravidelnì konají rùzné sportovní akce
a turnaje našich žákù (napø. turnaj v nohejbale, soutìž ve šplhu, ve stolním tenisu, turnaje
v kopané a pøehazované atd.).
Své využití najde tìlocvièna i v dobì mimo vyuèování pro øadu sportovních a zájmových
kroužkù internátu.
Pro poøádání atletických soutìží využíváme areálu Spartaku Sobìslav.
Žáci prvních roèníkù se v zimním období zúèastòují lyžaøského výcvikového kurzu.
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Odborná prezentace školy
Tradiènì se jednotlivé uèební obory velice úspìšnì prezentují se svou expozicí na výstavì
s názvem Vzdìlání a øemeslo v Èeských Budìjovicích.
Ve vlastních prostorách je každoroènì poøádána prodejní vánoèní výstava výrobkù žákù, jenž
je hojnì navštìvována širokou veøejností.
Teoretická výuka probíhá v odlouèeném pracovišti Bechyòská 26/III. Vzdìlávání žákù je
realizováno prostøednictvím speciálnì pedagogických metod a forem uèení s využitím
názorných pomùcek a didaktické techniky (zpìtné projektory,video, interaktivní tabule, PC
atd.). Budovy odborného uèilištì jsou po celkové rekonstrukci ve velmi dobrém stavu. Všechny
tøídy jsou vybaveny zpìtnými projektory. Pro pøedmìt informaèní a komunikaèní technologie
je zaøízena poèítaèová uèebna.
Výuka odborných pøedmìtù je podporována názornými pomùckami, modely i živým
rostlinným materiálem. Pro výuku tìlesné výchovy má škola k dispozici moderní tìlocviènu a
posilovnu. Škola se snaží o neustálou modernizaci uèebních pomùcek
a vybavení teoretické i praktické výuky didaktickou technikou v závislosti na finanèních
možnostech.
Souèástí školy jsou všeobecná a odborná knihovna, každoroènì doplòované o nové tituly.
Slouží žákùm školy i pedagogùm k dalšímu vzdìlávání, získávání informací a moderních
poznatkù. Ve všeobecné èásti knihovny žáci najdou celou øadu titulù k doplnìní
mimoèítankové èetby. Škola také odebírá øadu odborných èasopisù, ve kterých lze nalézt
poslední trendy zahradnického oboru.
Školní budova - pravidelnì dochází k malování tøíd a chodeb. Na jejich výzdobì se podílejí
žáci svými pracemi.
Odborný výcvik probíhá v pracovnách odborného uèilištì nebo ve smluvních pracovištích.

3.2. Charakteristika žákù
Odborné uèilištì je státní, školné se neplatí. Ve škole studuje pøibližnì 200 žákù v 17 tøídách a
šesti oborech vzdìlávání. Do studijního oboru pøicházejí nejen žáci z blízkého okolí, ale i ze
vzdálenìjších míst. Proto škola poskytuje èásti žákù ubytování v domovì mládeže a celodenní
stravu. Do Sobìslavi je velmi dobré autobusové i vlakové spojení.
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4. Charakteristika školního vzdìlávacího programu
Název a adresa školy:
Obor vzdìlání:
Název ŠVP:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola,
Wilsonova 405, 392 01 Sobìslav
41-52-E/01 Zahradnické práce
Kvìtináøské a aranžérské práce
støední vzdìlání se závìreènou zkouškou
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010

STRUKTURA
Ÿ Popis celkového pojetí vzdìlávání
Ÿ Organizace výuky
Ÿ Zpùsob hodnocení žákù
Ÿ Vzdìlávání žákù se speciálními vzdìlávacími potøebami a žákù mimoøádnì nadaných
Ÿ Realizace bezpeènosti a ochrany zdraví
Ÿ Podmínky pro pøijímaní ke vzdìlávání
Ÿ Zpùsob ukonèení vzdìlání

4.1 .Popis celkového pojetí vzdìlání
4.1.1.Pojetí a cíle ŠVP
Poznání souèasného svìta je daleko širší a není v moci každého z nás umìt a znát všechno. Je
ale dùležité umìt se v dnešním multikulturním svìtì plném informací dobøe orientovat. Umìt
využívat dostupných prostøedkù techniky, utváøet si vlastní názory a obhajovat je, vytváøet
kvalitní mezilidské vztahy a spolupracovat s kolegy, žít v souladu s pøírodou a jejím
bohatstvím, znát svoje práva, ale také povinnosti.
Správné návyky by se mìly stát nedílnou souèástí žákovy osobnosti. Samotné uèivo tak není
chápáno jako cíl, ale pouze jako prostøedek k dosažení kompetencí potøebných pro budoucí
život.
Rozvoj osobnosti žáka vychází z cílù støedního odborného vzdìlávání. Zámìrem je pøipravit
žáka na úspìšný, smysluplný a odpovìdný osobní, obèanský i pracovní život v podmínkách
mìnícího se svìta.
Cíle støedního odborného vzdìlávání:
1. Uèit se poznávat
- osvojit si nástroje pochopení svìta a rozvinout dovednosti potøebné k uèení se, prohloubit si v
návaznosti na základní vzdìlání poznatky o svìtì a dále je rozšiøovat.
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2. Uèit se pracovat a jednat
- nauèit se tvoøivì zasahovat do prostøedí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se s rùznými
situacemi a problémy, umìt pracovat v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní
èinnosti, pro které je žák pøipravován.
3. Uèit se být
- uèit se k rozvoji tìlesných a duševních schopností a dovedností žákù.
- uèit se k prohlubování dovedností potøebných k sebereflexi, sebepoznání a sebehodnocení
- uèit se pøijímat odpovìdnost za vlastní myšlení, rozhodování jednání, chování a cítìní,
4. Uèit se žít spoleènì
- uèit se žít s ostatními, tj. umìt spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životì
spoleènosti a nalézt v ní své místo.
K tomu, abychom tyto obecné cíle naplnili a dali jim konkrétní podobu a konkrétní obsah,
vytvoøil kolektiv pedagogù naší školy spoleèné cesty, kterými se budou rozvíjet jednotlivé
kompetence žákù. Tyto zásady, pøi uplatòování v jednotlivých pøedmìtech rùznými uèiteli,
sestaví mozaiku nabídky možností, ze které si žák mùže vybrat ty pracovní postupy, které mu
budou pøi studiu nejlépe vyhovovat.

4.1.2. Charakteristika vzdìlávacích strategií ve vztahu k oboru vzdìlávání –
strategie, kterými se rozvíjí KK žákù, vèetnì metod a forem práce
Obor klade velké nároky na manuální zruènost, na tvoøivé myšlení a estetické vnímání. To se
odráží v náplni odborného výcviku i v náplních odborných pøedmìtù a všeobecnì
vzdìlávacích pøedmìtù a je v souladu s požadavky sociálních partnerù. Dùraz je kladen
na spojení teorie s praxí. Vyuèující vedou žáky k trpìlivé a soustavné práci a usilují o to, aby si
žáci vytvoøili kladný vztah ke zvolenému oboru a povinnostem z toho vycházejících, k práci
své i k práci druhých, nauèili se vážit si sebe sama. Dále se snaží vyzdvihnout v èem žák
vyniká, vychovat slušného èlovìka, uèit zodpovìdnosti, vycházet s ostatními, samostatnì
jednat, umìt a vìdìt kde vyhledat a použít to, co potøebuji, umìt najít informace, uznávat
autoritu. Vedeme žáky k poctivosti a k tomu, aby získali správné pracovní návyky.
Pøi sestavování obsahu vzdìlávání je respektována snaha vybavit absolventa takovými
dovednostmi, znalostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnìní na trhu práce. Úroveò
osvojených poznatkù a dovedností záleží na jednotlivci, jeho schopnostech, pøístupu k práci. U
nìkterých žákù je vysoká, nìkde prùmìrná, ale vždy jsou schopni se øádnì zaøadit
do spoleènosti.

4.1.3 Zaèlenìní prùøezových témat
Prùøezová témata jsou taková témata, která mají vysoký spoleèenský význam a jejich aplikace
nezastupitelné místo v rozvoji osobnosti žáka. Mají výrazný formativní charakter, proto musí
prostupovat celým vzdìláváním.
Chceme tyto široké okruhy aplikovat do celého systému vzdìlávání v naší škole. Pod každým
prùøezovým tématem je možné si pøedstavit celou mozaiku rozvíjených schopností. Proto
budeme prùøezová témata prùbìžnì zaøazovat do všech vyuèovacích pøedmìtù ve všech
roènících, budeme je také rozvíjet v rámci praktických èinností.
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Prùøezová témata:
a) Obèan v demokratické spoleènosti
Demokratická spoleènost klade na èlovìka velké nároky, protože mu ponechává svobodu a
možnost volby. Chceme pozitivnì ovlivòovat „žebøíèek hodnot“ našich žákù, aby na nejvyšších
místech byly hodnoty etické, slušnost, zdvoøilost a respektování ostatních. Dùležité je, aby žák
jednotlivé pojmy – demokracie, lidská práva, právní stát, svoboda… nejenom znal, ale aby
jejich obsah dokázal uplatòovat ve svém životì. Aby pøijal díl své odpovìdnosti za vìci
veøejné, uznával dùstojnost a svobodu všech lidí bez rozdílu, byl informovaný a dovedl
informace kriticky zhodnotit (byl mediálnì gramotný).
Realizace tohoto prùøezového tématu bude probíhat pøedevším ve výuce pøedmìtu obèanská
výchova(1. - 3. roèník) . Demokratické prostøedí, které ve škole vytváøíme vzájemnou
spoluprací a respektováním se navzájem, je základem, na kterém stavíme.
b) Èlovìk a životní prostøedí
Odborné uèilištì je vlastnì souèástí environmentální výchovy. Vždy• posláním zahradníka je nejen
životní prostøedí chránit, on ho èasto i vytváøí. Proto pochopení významu pøírody, ekologických
zákonitostí a negativních dopadù pùsobení èlovìka na pøírodu a životní prostøedí je základem
výchovy našeho žáka.
Realizace prùøezového tématu se prolíná pøedevším v pøedmìtech ekologie a základy zahradnické
výroby (1. roèník), ale je pøirozenì významnou souèástí i všech ostatních odborných pøedmìtù v
prùbìhu studia.
c) Èlovìk a svìt práce

Každý žák chce po absolvování naší školy uspìt ve své profesi, a• už se dále vzdìlává nebo
odchází do zamìstnání. Trh práce není konstantní, je dynamický, rozvíjí se a mìní. Žák se musí
umìt pøizpùsobit jeho požadavkùm, rozhodovat o svojí profesní kariéøe, nést odpovìdnost za
vlastní život. Škola žáka nemùže nauèit vše. Chceme vést žáky k samostatnosti, schopnosti se
rozhodovat a flexibilitì, jejíž podmínkou bude i potøeba se dále vzdìlávat.
Systematicky se s tématem bude pracovat již od 1. roèníku pøi odborném výcviku na
jednotlivých pracovištích. Žáci v každém roèníku navštíví pøi odborných exkurzích reálné
zahradnické podniky nebo jiná zajímavá pracovištì.
d) Informaèní a komunikaèní technologie

Informaèní a komunikaèní technologie pronikají v dnešní dobì do všech oborù a èinností
èlovìka. Práce s nimi je nezbytnou podmínkou pro úspìšný vstup mladého èlovìka do života.
Absolvent naší školy by mìl umìt využívat tyto technologie pro pracovní potøeby a také v
osobním životì.
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Realizace prùøezového tématu bude probíhat ve vyuèovacím pøedmìtu Informaèní a
komunikaèní technologie. Mimo tento základní pøedmìt se prùøezové téma integruje do dalších
pøedmìtù, kde žáci pøi výuce pracují s interaktivní tabulí.

Pøehled zaèlenìní prùøezových témat
Projekty rozvíjející prùøezová témata
Prùøezová témata jsou dále rozvíjena Ve škole probíhají celoškolní projekty, na kterých se
podílí žáci nejen oboru kvìtináøské a aranžérské práce, ale i všechny ostatní obory.
Celoškolní projekty:
a) celostátní soutìž ve vazbì a aranžování kvìtin spojená s výstavou soutìžních prací
„Sobìslavská rùže“
b) další soutìže – „Kopidlenský kvítek“
„Ne“tradièní karafiát z Plznì“
„Tøeš•ský roh hojnosti
Tradiènì se jednotlivé uèební obory velice úspìšnì prezentují se svou expozicí na výstavì
„Vzdìlání a øemeslo“ v Èeských Budìjovicích.
Benefièní akce – kvìtinové odpoledne – Jindøichùv Hradec
b) Vánoèní výstava – prodejní výstava
Prodejní výstava se koná pravidelnì každoroènì vždy v druhém prosincovém týdnu . Na
pøípravì akce se podílí všichni žáci naší školy ze všech oborù a roèníkù. Žáci oboru
zahradnické práce vyrábí na pøání zákazníkù a pro prodej nejrùznìjší aranžmá.
Cíle projektu:
- pøedstavení zahradnického umu žákù ve výzdobì školy
- prodej výrobkù žákù školy
- spoleèná práce tøídních a mezitøídních kolektivù
- získání zkušeností s organizací skuteèné akce vìtšího rozsahu
- propojení teorie a praxe se skuteèným prodejem výrobkù

4.2 Organizace výuky
Délka vzdìlávacího programu Kvìtináøské a aranžérské práce je 3 roky v denní formì studia.
Obsah vzdìlávání je rozvržen do vyuèovacích pøedmìtù, jejich rozsah je vymezen v uèebním
plánu a v uèebních osnovách. Vzdìlávání probíhá i dalšími formami: praktické vyuèování,
projektové dny, sportovnì zamìøené kurzy, exkurze, besedy.

4.2.1. Popis organizace výuky teoretického vyuèování
·
·
·
·

Organizaèní forma vyuèování integrovaných VP
Vytváøení a zaøazování vyuèovacích blokù, projektových dnù
Vyuèování v rùzných prostøedích
Exkurze, sportovní a jiné kurzy
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· Další výchovnì vzdìlávací aktivity
Teoretická výuka všeobecných i odborných pøedmìtù probíhá ve vybavených uèebnách.
V uèebnách jsou umístìny názorné obrazy, modely, pøírodniny, sbírky plodù, herbáøe, rùzné
ukázky prací žákù, využívané ve výuce, a další sbírkové položky. Je možné využívat audio
i videotechniku,interaktivní tabuli, mikroskopy, zpìtné projektory, diaprojektory, vizualizéry
i poèítaèe s dataprojektory a další techniku. Metody a formy výuky volí vyuèující se zøetelem
k charakteru pøedmìtu, probíranému uèivu a ke konkrétní situaci ve vyuèovacím procesu.
V 1. roènících se žáci pøedevším adaptují na nové prostøedí a vyšší nároènost uèiva støední
školy. V dalších roènících se pak využívá nároènìjších zpùsobù práce, které rozvíjí znalosti
a dovednosti žáka, a pøipravují ho k budoucí profesi. Vedle klasických metod frontálního
vyuèování s použitím moderní techniky a názorných pomùcek se dùraz klade na aktivizaèní
metody výuky.
Nìkteré pøedmìty, pøedevším odborného charakteru, zahrnují vedle teoretické i praktickou èást
výuky. Jedním z požadavkù na žáky je znalost rostlin. Zkoušky z poznávání rostlin jsou
pravidelnou souèástí výuky odborného výcviku. Žáci jsou vedeni k péèi o své tìlo, tìlesnou
a psychickou hygienu. K tomu pøispívá pøedevším výuka tìlesné výchovy a do urèité míry
i odborný výcvik. Do organizace školního roku je pro první a druhé roèníky vložen týden pro
zdraví, jehož náplní budou rùzné sportovní, branné a zdravotní disciplíny.

4.2.2. Popis organizace výuky praktického vyuèování
· Uèební – rozvrhové nebo prùbìžné praxe
· Odborné (umìlecké) praxe
· Popis zpùsobu zajištìní praktického vyuèování v reálných podmínkách
Praktická èást výuky probíhá pøedevším v pøedmìtu odborný výcvik. Výuka odborného výcviku je
3 dny v týdnu. Ten se pravidelnì støídá s teoretickou výukou bìhem celého školního roku. Odborný
výcvik je v 1.roèníku vyuèován v délce 6 vyuèovacích hodin dennì. Ve 2 a 3.roèníku v délce 7
hodin dennì. Odborný výcvik se koná zpravidla na pracovištích školy a Zahradnictví Alfréd
Kohout Tábor, Sempra Mažice, Správa mìsta Sobìslavi.
K lepšímu poznávání organizace zahradnických podnikù slouží také odborné exkurze. Jejich plán a
náplò každoroènì konzultuje pøedmìtová komise. Náplò je vìtšinou všeobecnì-odborná.

4.3. Zpùsoby hodnocení žákù
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Stanovení kritérií a zásad pro zp"soby hodnocení:
žáka – klasifikace, slovní, kombinace obou variant
pro teoretické a praktické vyuèování
projektù, soutìží, portfolií, ….
klíèových kompetencí
prùøezových témat
Obsahuje i základní údaje o:
sebehodnocení žákù
zpùsobu ovìøování-zkoušení = formy, frekvence

Nedílnou souèástí výchovnì vzdìlávacího procesu je hodnocení, což je práce s konkrétními
výsledky tohoto procesu. Cílem výchovnì vzdìlávacího procesu je rozvoj kompetencí žáka,
nikoliv známky, body a procenta. Ty jsou pouze prostøedkem pro hodnocení žáka.
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Hodnocení pomáhá vytváøet kompetenci sebehodnocení žákù a probíhá dle pøesnì stanovených
pravidel, která jsou všem známa a podrobnì popsána ve školním øádu.
Pøi ústním zkoušení je hodnocena vìcná znalost, vyvození správných závìrù, odborné
vyjadøování, porozumìní problému, plynulost, samostatný projev, porozumìní textu, správné
matematické vyjadøování, chápání souvislostí, správný postup, použití vzorcù a jednotek,
pøesnost výpoètu, uplatnìní poznatkù a dovedností, samostatnost, propojení mezi jednotlivými
pøedmìty, správné vyjadøování, slovní zásoba, gramatická správnost, logické èlenìní výpovìdi,
stylistika, pohotovost, samostatný projev, zvládnutí základního uèiva s pøihlédnutím k vývoji
žáka.
Pøi odborném výcviku je hodnocena pøipravenost na praxi – pomùcky, materiál, vhodný odìv,
obuv, zájem o práci a snaha, množství, kvalita a technika práce, dodržování bezpeènosti práce,
správnost pracovního postupu, množství provedené práce, peèlivost, poznávání rostlinného
materiálu.

4.3.1. Informace o výsledcích vzdìlávání
Zákonní zástupci a v pøípadì zletilých žákù jejich rodièe, popøípadì osoby, které vùèi zletilým
žákùm a žákùm plní vyživovací povinnost, mají právo na informace o výsledcích vzdìlávání. Tyto
informace získávají na tøídních schùzkách, které jsou konány nejménì dvakrát ve školním roce
nebo v prùbìhu školního roku. Obrátí-li se zákonný zástupce na tøídního uèitele nebo vyuèujícího
pøíslušného pøedmìtu, budou mu tyto informace poskytnuty i touto cestou.
Pøed koncem klasifikaèního období a v jeho každém ètvrtletí je provádìno hodnocení výsledkù
vzdìlávání a chování žákù v pedagogické radì. Neprospívá-li žák z nìkterého pøedmìtu v 1. a 3.
ètvrtletí, je zástupce nezletilého žáka upozornìn tøídním uèitelem na špatný prospìch. U zletilého
žáka jsou takto upozornìni jeho rodièe, popøípadì osoby, které vùèi zletilým žákùm plní vyživovací
povinnost.
Za první pololetí škola žákovi vydá výpis z katalogu. Samotné vysvìdèení pak bude žákùm vydáno
na konci školního roku.
Škola má právo vyzvat zákonného zástupce nezletilého žáka k osobní úèasti na projednání
závažných otázek týkajících se vzdìlávání.

4.3.2. Pravidla pro hodnocení výsledkù vzdìlávání žákù
Pravidla hodnocení a klasifikace jsou v souladu s novým školským zákonem è. 561/2004 Sb. a
vyhl. è. 13/2005 Sb., o støedním vzdìlávání a vzdìlávání v konzervatoøi.
Uèitelé jsou povinni sledovat a hodnotit žáka rovnomìrnì po celé klasifikaèní období. Poèet
písemných prací a dalších druhù zkoušek rozvrhují rovnomìrnì na celý školní rok tak, aby se
nadmìrnì nehromadily v urèitých obdobích.. Uèitelé vedou soustavnou evidenci o každé
klasifikaci žáka. Pøi prùbìžné i souhrnné klasifikaci uèitelé uplatòují pøimìøenou nároènost a
pedagogický takt vùèi žákovi. Nároky by mìly být objektivní a ve vztahu k základnímu uèivu.
1. Stupnì prospìchu a celkový prospìch
Prospìch žáka v jednotlivých vyuèovacích pøedmìtech je klasifikován tìmito stupni:
·

1 – výborný

·

2 – chvalitebný
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·

3 – dobrý

·

4 – dostateèný

·

5 – nedostateèný

Chování žáka je klasifikováno tìmito stupni:
·

1 - velmi dobré

·

2 – uspokojivé

·

3 – neuspokojivé

Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadøuje výsledky klasifikace
v povinných a nepovinných vyuèovacích pøedmìtech a klasifikaci chování.
Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto:
·

prospìl s vyznamenáním

·

prospìl

·

neprospìl

·

nehodnocen

Žák prospìl s vyznamenáním nemá-li v žádném vyuèovacím pøedmìtu prospìch horší než
chvalitebný, prùmìrný prospìch z vyuèovacích pøedmìtù nemá horší než 1,50 a jeho
chování je velmi dobré.
Žák prospìl, nemá-li v žádném vyuèovacím pøedmìtu prospìch nedostateèný.
Žák neprospìl, má-li z nìkterého vyuèovacího pøedmìtu prospìch nedostateèný.
Žák je nehodnocen, není-li možné žáka hodnotit z nìkterého povinného pøedmìtu na konci
pololetí.
Do vyššího roèníku postupuje žák, který pøi celkové klasifikaci na konci druhého pololetí
nebo po opravných zkouškách dosáhl alespoò stupnì hodnocení prospìl.
2. Neklasifikace
Žáci by mìli splnit bìhem pololetí alespoò 75 % docházky v teoretických pøedmìtech i
odborném výcviku (je nutno øešit individuálnì s pøihlédnutím ke zdravotnímu stavu,
sociokulturnímu prostøedí apod.), aby mohli být za pøíslušné pololetí klasifikováni ve všech
pøedmìtech. Pøi nesplnìní stanovených podmínek bude žákovi prodlouženo klasifikaèní
období nebo vykoná komisionální zkoušky.
Není-li žák v nìkterém pøedmìtu klasifikován, nebude mu vydáno vysvìdèení, nýbrž jenom
výpis z v katalogu (s razítkem a podpisem tøídního uèitele). Vysvìdèení obdrží teprve po
uzavøení klasifikace. Datum vydání vysvìdèení odpovídá dni, kdy žák vykonal poslední
zkoušku.
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Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, urèí øeditel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdìji do konce èervna.
Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, urèí øeditel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín v posledním týdnu mìsíce srpna. Tento termín je možné prodloužit z vážných
dùvodù do konce záøí. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospìl.
V pøedmìtu tìlesná výchova øeditel školy uvolní žáka z vyuèování na písemné doporuèení
praktického lékaøe nebo odborného lékaøe.Na vysvìdèení se uvede u pøedmìtu místo stupnì
prospìchu slovo „uvolnìn“.
V pøípadì, že je žák neklasifikován, koná doklasifikaèní zkoušku, jejíž termín stanoví øeditel
na návrh vyuèujícího. Zkoušejícím je pøíslušný vyuèující, dva pøísedící urèí øeditel školy.
Termín zkoušky je sdìlen zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi
písemnì.
Do klasifikaèní zkouška je samostatná, její výsledek je hodnocením žáka za celé pololetí. Ve
zvláš• odùvodnìných pøípadech mùže øeditel školy na základì jednání s vyuèujícím
rozhodnout o doplnìní klasifikace pouze z èásti klasifikaèního období. Toto hodnocení se
pak zahrne do celkové klasifikace spoleènì s již získanými hodnoceními.
O zkoušce zkoušející sepíše protokol a pøedá ho tøídnímu uèiteli povìøenému tiskem
vysvìdèení.
3. Pochybnosti o správnosti hodnocení
Jestliže má zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, mùže do tøí pracovních dnù ode dne, kdy
se o hodnocení prokazatelnì dozvìdìl, nejpozdìji však do tøí pracovních dnù od vydání
vysvìdèení (výpisu), požádat øeditele školy o komisionální pøezkoušení; je-li vyuèujícím v
daném pøedmìtu øeditel školy, mùže požádat Odbor školství, mládeže a tìlovýchovy
Krajského úøadu Jihoèeského kraje.
Komise žáka pøezkouší nejpozdìji do 14 dnù od doruèení žádosti nebo v termínu
dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Výsledek
pøezkoušení, který je koneèný, sdìlí øeditel školy prokazatelným zpùsobem zletilému žákovi
nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka.
O pøezkoušení žáka se poøizuje protokol, který tøídní uèitel zaøadí k údajùm o žákovi.
4. Opravné zkoušky
Žák, jehož prospìch je na konci druhého pololetí nedostateèný nejvýše ze dvou povinných
pøedmìtù, koná z tìchto pøedmìtù opravnou zkoušku.
Opravná zkouška je komisionální.
Termín stanoví na návrh vyuèujícího øeditel školy v posledním srpnovém týdnu. Termín
zkoušky je sdìlen zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi písemnì. Žák,
který nevykoná opravnou zkoušku úspìšnì nebo se k jejímu konání bez omluvy nedostaví,
neprospìl.
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Pokud se žák nemùže z vážných dùvodù dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu,
lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozdìji do konce záøí, do té doby navštìvuje
podmínìnì nejbližší vyšší roèník.
Jestliže má student na konci školního roku 3 nedostateèné nebo po opravných zkouškách
aspoò jednu nedostateènou z povinného pøedmìtu, mùže mu øeditel školy povolit opakování
roèníku. V opaèném pøípadì studium žáka na škole konèí.
5. Komisionální zkoušky
Komisionální zkoušku koná žák v tìchto pøípadech:
a) koná-li rozdílovou zkoušku
b) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o pøezkoušení nebo koná-li
se pøezkoušení z podnìtu øeditele støední školy
c) koná-li opravnou zkoušku pøi studiu jednotlivých vyuèovacích pøedmìtù
d) je-li žák osvobozen od povinnosti docházet do školy
Komise pro komisionální zkoušky je nejménì tøíèlenná. Jejím pøedsedou je øeditel školy
nebo jím povìøený uèitel, zkoušející uèitel vyuèující žáka danému vyuèovacímu pøedmìtu a
pøísedící, který má aprobaci pro týž nebo pøíbuzný vyuèovací pøedmìt. Èleny komise
jmenuje øeditel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí pøedseda veøejnì v den konání zkoušky.
Rozhodnutí o klasifikaci je koneèné v pøípadech uvedených pod písmeny b) a c).
6. Zásady klasifikace
Klasifikaèní stupeò urèí uèitel, který vyuèuje pøíslušnému pøedmìtu. V pøípadì,
nìkterému pøedmìtu vyuèují dva uèitelé, klasifikují po vzájemné dohodì.

že

Stupeò prospìchu stanoví uèitel pøedmìtu jak pøi prùbìžné, tak pøi celkové klasifikace. Pøi
nedostatku klasifikaèních podkladù, pøi nedostateèném a slabém prospìchu
a
výchovných opatøení informuje tøídní uèitel na konci každého ètvrtletí prokazatelným
zpùsobem zákonného zástupce žáka.
Pøi celkové klasifikaci pøihlíží uèitel k vìkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v
prùbìhu klasifikaèního období zakolísat v uèebních výkonech pro urèitou indispozici. V
prùbìhu klasifikaèního období sdìlují uèitelé všechny dùležité poznatky
o žácích
tøídním uèitelùm. Závažné problémy øeší tøídní uèitelé s vedením školy okamžitì. Pøed
klasifikaèní poradou podávají návrhy na øešení problémù svých žákù.
Do katalogu tøídní uèitel zapisuje výchovná opatøení a další údaje o chování žáka. Zákonné
zástupce žáka informuje o prospìchu a chování žáka tøídní uèitel a uèitelé jednotlivých
pøedmìtù v prùbìhu tøídních schùzek.
V pøípadì mimoøádného zhoršení prospìchu žáka informuje zákonné zástupce žáka tøídní
uèitel bezprostøednì a prokazatelným zpùsobem. Stejným zpùsobem jsou informováni o
prospìchu a chování rodièe zletilého žáka.
7. Získávání podkladù pro hodnocení a klasifikaci
Uèitel získává podklady prùbìžnì:
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a) rùznými druhy zkoušek – ústní, písemné, testovací, orientaèní apod.
b) soustavným sledováním aktivity žáka
c) sledováním pøipravenosti žáka na výuku
Žák musí být vyzkoušen za pololetí z každého pøedmìtu pøi 1-2hodinové dotaci min. 1 x
ústnì a min. 1 x písemnì, pøi 3 a vícehodinové dotaci min. 2 x ústnì a min. 2 x písemnì èi
jinak.
Uèitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka prùkazným zpùsobem
tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i zpùsob získání známek.
V pøípadì dlouhodobé nepøítomnosti nebo rozvázání pracovního pomìru v prùbìhu
klasifikaèního období, pøedá tento klasifikaèní pøehled zastupujícímu uèiteli nebo vedení
školy.
Vyuèující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména :
- nehodnotí žáky ihned po jejich návratu do školy po nepøítomnosti delší než jeden
týden
- úèelem zkoušení není nacházet mezery ve vìdomostech žáka, ale hodnotit to, co umí,
- v pøípadì zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné pøedem sdìlit, jakým
zpùsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ovìøována; pøitom
tento pøístup mùže být použit pouze jako doplòková forma výuky.
Tøídní uèitelé (pøípadnì výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyuèující s
doporuèením psychologických vyšetøení, která mají vztah ke zpùsobu hodnocení
a
klasifikace žáka i zpùsobu získávání podkladù.
8. Klasifikace chování
Klasifikaci chování žákù navrhuje tøídní uèitel po projednání s uèiteli, kteøí ve tøídì vyuèují
a rozhoduje o ní øeditel po projednání v pedagogické radì. Kritériem pro klasifikaci chování
je dodržování pravidel chování (Školní øád) bìhem klasifikaèního období.
Kritéria pro jednotlivé stupnì klasifikace chování :
·

stupeò 1 (velmi dobré)
Žák uvìdomìle dodržuje pravidla chování a ustanovení Školního øádu. Ménì závažných
pøestupkù se dopouští ojedinìle. Žák je však pøístupný výchovnému pùsobení a snaží se
své chyby napravit.

·

stupeò 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními Školního øádu. Žák se
dopustí závažného pøestupku proti pravidlùm slušného chování nebo Školnímu øádu
nebo se opakovanì dopouští ménì závažných pøestupkù. Ohrožuje bezpeènost a zdraví
svoje nebo jiných osob.

·

stupeò 3 (neuspokojivé)
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Chování žáka ve škole je v pøíkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopouští se
takových závažných pøestupkù proti Školnímu øádu nebo provinìní, že je jimi vážnì
ohrožena výchova nebo bezpeènost a zdraví jiných osob. Zámìrnì narušuje hrubým
zpùsobem výchovnì vzdìlávací èinnost školy.

9. Výchovná opatøení
Výchovnými opatøeními jsou pochvaly (pochvala tøídního uèitele, pochvala uèitele
odborného výcviku, pochvala øeditele školy) a opatøení k posílení káznì žákù.
Pochvaly se zaznamenávají do žákovských knížek, osobních spisù a katalogových listù
žákù.
Opatøení k posílení káznì žákù se ukládá za závažné nebo opakovaná, ménì závažná
provinìní proti Školnímu øádu. Za jeden pøestupek se udìluje žákovi pouze jedno opatøení k
posílení káznì. Podle závažnosti provinìní se ukládá nìkteré z tìchto opatøení:
·

napomenutí tøídního uèitele

·

napomenutí uèitele OV

·

dùtka tøídního uèitele

·

dùtka uèitele OV

·

dùtka øeditele školy

·

podmínìné vylouèení ze studia

·

vylouèení ze studia

Tøídní uèitel nebo uèitel OV mùže žákovi podle závažnosti provinìní udìlit napomenutí
nebo dùtku, udìlení dùtky neprodlenì oznámí øediteli školy.
Podmínìné vylouèení ze studia i vylouèení ze studia udìluje øeditel po projednání v
pedagogické radì.
Pøi podmínìném vylouèení øeditel stanoví zkušební lhùtu nejdéle na 1 rok.
O udìlení a uložení výchovných opatøení žákovi uvìdomí tøídní uèitel (o napomenutí a dùtce
tøídního uèitele, napomenutí a dùtce uèitele OV) nebo øeditel školy (o ostatních výchovných
opatøeních) zákonného zástupce nezletilého žáka nebo rodièe zletilého žáka. Opatøení se
zaznamenává do osobních spisù a katalogových listù, neuvádí se na vysvìdèení.

4.4. Vzdìlávání žákù se speciálními vzdìlávacími potøebami a žákù
mimoøádnì nadaných
·
·
-

charakteristiky žákù se SVP vzdìlávajících se podle daného ŠVP (komu je urèen)
zpùsob vzdìlávání
metody práce
hodnocení
další zpùsoby (individuální pøístup, specifické
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· didaktické prostøedky, pomoc asistentù, zázemí, …)
V této oblasti vycházíme z dosavadních zkušeností pøi vzdìlávání žákù s vývojovými
poruchami uèení. Snažíme se o úzkou spolupráci s rodièi a s pedagogicko-psychologickými
poradnami (PPP), pod jejichž péèi daní studenti spadají. Nejužší spolupráce je vedena s PPP.
Již v rámci pøijímacího øízení upozoròujeme rodièe na možnost doložit pøípadné poruchy uèení,
které zohledòujeme v prùbìhu i pøi ukonèování studia. Pøi hodnocení a klasifikaci vycházíme z
doporuèení a závìrù PPP, hodnocení v jednotlivých pøedmìtech je u tìchto žákù individuální.
Žáka hodnotíme s ohledem na jeho možnosti a schopnosti, posuzujeme jeho individuální
pokrok. V prùbìhu studia doporuèujeme pøi eventuálních potížích další vyšetøení, opìt ve
spolupráci s rodièi. Systém dalšího postupu zajiš•uje tøídní uèitel ve spolupráci s výchovným
poradcem, ostatní uèitelé jsou o pøípadných doporuèeních informováni prùbìžnì bìhem celého
studia daného žáka. Pøi klasifikaci je pøihlíženo ke stupni a druhu specifické poruchy uèení.

4.5. Realizace bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a požární prevence
· zajištìní BZOP žákù v teoretickém i praktickém vyuèování (i pro PV v reálných
podmínkách)
· zajištìní BZOP žákù pøi školních aktivitám mimo vyuèování
· zpùsobu vedení žákù k dodržování BOZP a požární prevenci
Realizace bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a požární prevence na škole se øídí
pøíslušnými právními normami.
Žáci jsou pravidelnì na zaèátku školního roku seznámeni tøídním uèitelem s pravidly
bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a požární prevence a svým podpisem stvrzují, že tìmto
pravidlùm rozumí a chtìjí je dodržovat. Proškolením prochází žáci i v pøedmìtech, které mají
zvláštní nároky na bezpeènost a ochranu zdraví (odborný výcvik, tìlesná výchova, práce s
poèítaèi, apod.) nebo pøi zvláštních pøíležitostech, pøed odbornými exkurzemi, sportovními
kurzy, výjezdy žákù mimo školu (soutìže), na pracovištích smluvních podnikù pøi vykonávání
praxe, pøi nástupu na delší období prázdnin (vánoèní, jarní, letní) apod.
Samozøejmì, že samotné proškolení žákù nestaèí. Na dodržování bezpeènosti a ochranu zdraví
pøi práci, stejnì i dodržování požárních pøedpisù bìhem výuky a o pøestávkách dohlíží
povìøený uèitel. Pøed výkonem jakékoli èinnosti jsou nejdùležitìjší bezpeènostní pravidla
znovu žákùm opakována a pøipomínána.
Školní preventivní strategie – samostatnì zpracovaný „Preventivní program“

4.6. Podmínky pro pøijímání ke vzdìlávání
· podmínek pøijímacího øízení ve škole
§ (organizaci, formu a obsah, kritéria )
§ podmínek zdravotní zpùsobilosti ke vzdìlávání v daném oboru
KRITÉRIA HODNOCENÍ A PØIJÍMÁNÍ UCHAZEÈÙ KE VZDÌLÁVÁNÍ NA
ODBORNÉ UÈILIŠTÌ (upravuje § 60, odst. 4 zákona è. 561/2004 Sb. v pl. znìní. a § 4 vyhl.
MŠMT è. 671/2004 Sb. v pl. znìní)
1. Pøihláška žáka nebo uchazeèe bude zaslána v urèeném termínu.
2. Pøihláška žáka nebo uchazeèe obsahuje pøedepsané náležitosti (dle § 1 vyhl. è.
671/2004 Sb.), pøedevším: - zdravotní zpùsobilost a potvrzení lékaøe.
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3. Pøednostnì se pøijímají žáci ze ZŠ praktické (dle § 10 vyhl.è. 73/2005 Sb.).
4. Klasifikace chování, klasifikace uvádìných pøedmìtù (poøadí) na pøihlášce (známkový
prùmìr)
5. Materiální a kapacitní možnosti OU pro zvolené obory.
6. Kapacitní možnosti ubytování na Internátì OU, PrŠ a ZŠ Sobìslav.
7. Dopravní obslužnost k dennímu dojíždìní (respektování zásad hygieny žáka).
8. Respektování maximálních a minimálních poètù ve tøídách a skupinách (dle § 10 vyhl.è.
73/2005 Sb.).
Zdravotní zpùsobilost uchazeèe ke studiu posuzuje ošetøující lékaø.
Souèástí pøijímacího øízení jsou pouze všeobecné podmínky, není nutná žádná specifická
(talentová) zkouška.
Øeditel OU, PrŠ a ZŠ Sobìslav jmenuje komisi, která v zájmu objektivnosti výbìrového øízení
je neveøejná. Øeditel na základì doporuèení této komise rozhodne o pøijetí nebo nepøijetí
uchazeèe ke vzdìlávání.

4.7.Zpùsob ukonèení vzdìlávání
Závìreèná zkouška se skládá ze 3 èástí – písemné, praktické a ústní.
a) Písemná èást závìreèné zkoušky obsahuje písemnou práci na dané vybrané téma.Trvá
celkem 240 minut.
b) Praktická èást obsahuje poznávání rostlin (100 položek) a individuální praktický úkol.
c) V ústní èásti žák odpovídá na jednu losovanou dvojotázku z odborných pøedmìtù
floristika a kvìtináøství.
Dokladem o dosažení stupnì vzdìlání je vysvìdèení o závìreèné zkoušce a výuèní list.
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5. Uèební plán
Název a adresa školy:
Obor vzdìlání:
Název ŠVP:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola,
Wilsonova 405, 392 01 Sobìslav
41-52-E/01 Zahradnické práce
Kvìtináøské a aranžérské práce
støední vzdìlání se závìreènou zkouškou
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010

Uèební plán
Kvìtináøské a aranžérské práce
Názvy uèebních pøedmìtù
Povinné vyuèovací pøedmìty
Èeský jazyk

Poèet týdenních vyuèovacích hodin
1. roèník

2. roèník

1

1

Literatura

3. roèník

Celkem
2

1

1

Obèanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tìlesná výchova

2

2

2

6

Informaèní a komunikaèní technologie

1

1

1

3

Botanika

3

3

Základy zahradnictví

2

2

Ekologie

1

1

Estetika

1

1

Kreslení a modelování

2

2

4

Floristika

2

2

4

Kvìtináøství

3

3

6

21

21

60

Odborný výcvik

18

27

Celkem

31

34

34

99

Poznámky:
1. Vyuèování je organizováno tak, že se v týdnu støídají dva dny teoretického vyuèování a tøi dny odborného
výcviku
2. V odborném výcviku jsou žáci rozdìleni do skupin podle vládního naøízení, které vychází z požadavkù na
bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci.
3. Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích, pod vedením uèitelù odborného výcviku.

Pøehled využití týdnù v období záøí – èerven školního roku:
Po$et týdn" v
ro$níku

#innost
1.

2.

3.

Vyuèování podle rozpisu uèiva

32

32

32

Ochrana èlovìka za mimoøádných událostí – praktické cvièení

1

1

-

Odborná prezentace (soutìž Sobìslavská rùže, vánoèní výstava)

2

2

2

Sportovní výcvikový kurz

1

-

-

Èasová rezerva (opakování uèiva, exkurze, výchovnì vzdìlávací akce

4

5

4

-

-

2

40

40

40

apod.)
Závìreèná zkoušky
Celkem
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6. Pøehled rozpracování obsahu vzdìlávání z RVP do ŠVP
Škola:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav
Wilsonova 405, Sobìslav

Kód a název RVP:
Název ŠVP:

41-52-E/01 Zahradnické práce
Kvìtináøské a aranžérské práce
ŠVP

RVP
Vzdìlávací oblasti
a obsahové okruhy

Jazykové vzdìlávání
- èeský jazyk
Obèanský vzdìlávací
základ
Matematické
vzdìlávání
Estetické vzdìlávání
Vzdìlávání pro zdraví
Vzdìlávání
v informaèních
a komunikaèních
technologiích
Základy zahradnické
produkce

Minimální poèet
vyuèovacích hodin za
studium
týdenních
celkem
2
64

Vyuèovací
pøedmìt

Poèet vyuèovacích
hodin za studium
týdenních
celkem

Èeský jazyk

2

64

Obèanská
výchova
Matematika

3

96

3

96

3

96

3

96

1
3
3

32
96
96

Literatura
Tìlesná výchova
Informaèní a
komunikaèní
technologie

1
3
3

32
96
96

14

448

Botanika
Základy
zahradnictví
Odborný výcvik
Kvìtináøství
Floristika
Kreslení a
modelování
Odborný výcvik
Ekologie
Estetika
Odborný výcvik
Tìlesná výchova

3
2

96
64

9
6
4
4

288
192
128
128

28
1
1
23
3
99

896
32
32
736
96
3168

Základy sadovnictví
a kvìtináøství

45

1440

Disponibilní hodiny

22+3

704

Celkem

96+3

3072

Poznámka: Pøi tvorbì ŠVP byly využity všechny disponibilní hodiny a 2 hodiny z rozmezí
minimálního (96) a maximálního (105) týdenního poètu vyuèovacích hodin za celou dobu
vzdìlávání

29

Školní vzdìlávací program
Všeobecnì vzdìlávací pøedmìty
Vzdìlávací oblasti a okruhy:
Jazykové vzdìlávání
- Èeský jazyk
Spoleèenskovìdní vzdìlávání
- Obèanská výchova
Matematické vzdìlávání
- Matematika
Estetické vzdìlávání
- Literatura
Vzdìlávání pro zdraví
- Tìlesná výchova
Vzdìlávání v informaèních a komunikaèních technologiích
- Informaèní a komunikaèní technologie

Název pøedmìtu
1. roèník 2. roèník 3. roèník Celkem
Èeský jazyk
1
1
2
Obèanská výchova
1
1
1
3
Matematika
1
1
1
3
Literatura
1
1
Tìlesná výchova
2
2
2
6
Informaèní a komunikaèní technologie
1
1
1
3
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Všeobecné vzdìlávání
#eský jazyk

Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 64
Název a adresa školy:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle VP
Obecným cílem pøedmìtu je rozvíjet komunikativní dovednosti žákù v mluvené i psané
podobì, nauèit žáky užívat jazyka jako prostøedku k dorozumívání a myšlení, k pøijímání,
sdìlování a výmìnì informací. Výuka by mìla doplòovat dosavadní jazykové a slohové
znalosti ze základní školy a dále smìøovat k využívání získaných vìdomostí a dovedností
v praktickém životì.

Charakteristika uèiva
Uèivo je rozdìleno na èást jazykovou a slohovou.. Jazykové vzdìlání a práce s textem stejnì
jako
komunikaèní a slohové vzdìlání uèí žáky aktivnì užívat jazyka jako prostøedku komunikace a
kultivují jazykový
projev žákù.
Výsledky vzdìlávání v oblasti citù, postojù, preferencí a hodnot.
Pøedmìt èeský jazyk a literatura pøispívá k rozvoji komunikaèních schopností a ovlivòuje
utváøení hodnotové
orientace žákù, a to nejen v oblasti umìlecké a kulturní, ale i v oblasti spoleèenské a
mezilidské. Vytvoøený
systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je ochranou proti snadné
manipulaci. Obecným cílem
estetického vzdìlání je utváøet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se
pøispívat k jejich tvorbì a ochranì.
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Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
Žáci jsou vedeni k:
- slušnému vyjadøování a odpovìdnému jednání
- rozvíjení slovní zásoby, k výstižné a jazykovì správné komunikaci s lidmi
- osvojení si a upevnìní základních gramatických pravidel
- uvìdomování si pravopisných chyb, k jejich odùvodnìní a nápravì
- vytváøení vlastního úsudku a k jeho obhajobì
- tomu, aby získané vìdomosti a dovednosti dokázali uplatnit v praktickém životì

Pojetí výuky
Pøedmìt se vyuèuje v 1. a 2. roèníku.Výuka je vedena metodou výkladu, øízeného rozhovoru,
diskuse a samostatné práce žákù (pozornost je zamìøena pøedevším na vytváøení písemností
používaných v bìžném životì). Je využíváno uèebnic pro daný typ školy, názorných pomùcek
(mluvnické pøehledy, tabulky, obrázky). Z vyuèovacích hodin si žáci poøizují zápis do sešitù. Je
vìnován prostor pro upevòování a opakování uèiva. Obtížnìjší jevy jsou procvièovány formou
domácích úkolù. Žáci pracují také se slovníky a odbornými jazykovými pøíruèkami (Pravidla
èeského pravopisu, Slovník spisovné èeštiny, Slovník cizích slov).

Pomùcky
Èeský jazyk pro OU, Èeština pro uènì – základní studijní materiál
sešity, soubory cvièení (doplòovaèky), Souboj s pravopisem, Procvièujeme pravopis,
mluvnické pøehledy, odborné texty (dle tématu a uèebního oboru), slovníky, formuláøe
(poštovní tiskopisy, objednávky, žádosti, osobní dotazník…), obrazový materiál, zpìtný
projektor, video, interaktivní tabule

Hodnocení výsledkù žákù
Pøi hodnocení žákù je kladen dùraz na správné ústní vyjadøování a formulování myšlenek. V
písemném projevu se hodnotí pravopisná správnost. Pøihlíží se k individuální schopnostem
žáka, je brán ohled na specifické poruchy uèení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie). Zvláštní
pozornost je vìnována prospìchovì slabším žákùm.
Zpùsoby hodnocení: frontální opakování, diktáty, doplòovací pravopisná cvièení, mluvnické
testy, slohová cvièení, mluvený projev – ústní zkoušení, domácí úkoly.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí
Kompetence k u$ení – motivovat žáky pro celoživotní vzdìlávání, vést je k tomu, aby byli
schopni pøijímat v rodném (èeském) jazyce nové informace:
· pracovat s texty (vyhledávat a tøídit informace, samostatnì reprodukovat obsah, poznat
podstatné sdìlení v textu)
· hledat souvislosti (pøi vyvozování nového uèiva využívat dosavadní poznatky žákù)
· s porozumìním poslouchat mluvené projevy (výklad uèitele, sdìlení spolužákù, referáty
apod.)
· uèit se sebehodnocení (poznávat vlastní pokroky ve vzdìlávání, umìt najít chyby,
kterých se dopustili, pouèit se z nich)
· vytvoøit si vhodný studijní režim (ustálené postupy pøi osvojování uèiva), èastým
opakováním upevòovat získané vìdomosti a dovednosti
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Komunikativní kompetence – vést žáky k aktivnímu využívání rodného (èeského) jazyka
v životì, rozvíjet slovní zásobu:
· vyjadøovat se pøimìøenì k dané komunikaèní situaci (se spolužáky, s uèiteli
a
ostatními dospìlými)
· formulovat srozumitelnì své myšlenky a názory, obhájit si svá stanoviska
· v písemném projevu dbát na pøehlednost a pravopisnou správnost
· snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii (návaznost na
konkrétní uèební obor)
· zvládnout písemný projev se zamìøením na praktické záležitosti (vyplòování dotazníkù,
formuláøù, žádostí, objednávek, sestavení životopisu, inzerátu apod.)
· dosáhnout jazykové zpùsobilosti potøebné pro obèanský život
· pracovat s rùznými zdroji informací (tištìnými i elektronickými) - možnost využití
školní knihovny a internetu
Kompetence sociální a personální – vést žáky k práci ve skupinì:
· pøijímat a odpovìdnì plnit svìøené úkoly
· pøispívat k vytváøení vstøícných mezilidských vztahù a k pøedcházení konfliktù
· reagovat adekvátnì na hodnocení svého vystupování, umìt pøijímat radu i kritiku
· ovìøovat si získané poznatky
· adaptovat se na mìnící se životní a pracovní podmínky
Kompetence k %ešení problém" – podnìcovat žáky k tvoøivému myšlení a logickému úsudku:
· volit prostøedky a zpùsoby vhodné ke splnìní aktivit
· využívat pøi práci vìdomostí získaných døíve
· umìt si najít vhodné informace, orientovat se v nich a vyhodnocovat je
· uplatòovat pøi øešení problémù rùzné postupy (dokázat vybrat nejoptimálnìjší)
· pracovat samostatnì i v týmu, podílet se na realizaci spoleèných èinností
Kompetence využívat prost%edky informa$ních a komunika$ních technologií – efektivn!
pracovat s informacemi:
· pracovat s poèítaèem a dalšími prostøedky IKT
· pracovat s bìžným základním a aplikaèním programovým vybavením
· uèit se používat nové aplikace
· komunikovat elektronickou poštou
· správnì telefonovat
· vybírat informace z rùzných zdrojù (tištìných, elektronických a audiovizuálních),
posuzovat rozdílnou vìrohodnost zdrojù
· uèit se používat nové aplikace
· získávat informace z otevøených zdrojù, zejména pak s využitím celosvìtové sítì
Internet
· uvìdomovat si nutnost posuzovat rozdílnou vìrohodnost rùzných informaèních zdrojù a
kriticky pøistupovat k získaných informacím, být mediálnì gramotní

Uplatnìní prùøezových témat
Ob$an v demokratické spole$nosti
- rozvíjena schopnost jednání s lidmi
- vhodná míra sebevìdomí a odpovìdnosti za sebe i za ostatní
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-

diskuse na rùzná témata (mluvní cvièení)
uèit se obhájit svùj názor, hledat kompromisní øešení
odolávat myšlenkové manipulaci, vážit si hodnot

#lov!k a životní prost%edí
- základní orientace v globálních problémech lidstva
- jednání v duchu udržitelného rozvoje
- porozumìní bìžným pøejatým slovùm
#lov!k a sv!t práce
- motivace k aktivnímu pracovnímu životu
- odpovìdnost za vlastní život i život budoucí generace (dìtí)
- dùležitost vzdìlání pro život, schopnost prùbìžnì se vzdìlávat
- srozumitelnì zformulovat své požadavky
- ústnì i písemnì se prezentovat pøi jednání s potenciálními zamìstnavateli (napsat
žádost, odpovìdìt na inzerát, sestavit životopis, vyplnit osobní dotazník)

Informa$ní a komunika$ní technologie
- efektivní využití internetu (v prùbìhu vzdìlávání i pøi èinnostech, které jsou bìžnou
souèástí života)
- kritický pøístup k získaným informacím – mediální gramotnost
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Èeský jazyk – 1. roèník
Poèet hodin: 32

Výsledky vzd!lávání
Žák:
- rozliší slovní zásobu na slova
spisovná a nespisovná, dokáže
nahradit nespisovné tvary spisovnými
- urèí v textu slova z náøeèí, slangu
a argotu
- vyjmenuje slova, která patøí do
žákovského a profesního slangu
- vyhledá neznámé termíny, slova ve
slovnících, jazykových pøíruèkách
a orientuje se v nich
- rozvíjí a obohacuje svou slovní
zásobu
- vytvoøí nová slova odvozováním
a skládáním
- chápe význam zkratek, zkratkových
slov a cizích slov
- rozlišuje synonyma, homonyma
a antonyma
- vysvìtlí svými slovy pøísloví, rèení
a pøirovnání
- vyhledává, rozdìluje a správnì
urèuje slovní druhy, rozlišuje slova
ohebná a neohebná
- orientuje se ve vzorech podstatných
a pøídavných jmen, správnì zaøazuje
slova ke vzorùm
- rozlišuje, píše a ète di,ti,ni/ dy,ty,ny
- aplikuje vyjmenovaná slova a jim
pøíbuzná slova pøi psaní
- objasní psaní i/y v koncovkách
podstatných a pøídavných jmen
- zvládá pravopis koncovek -ými, -ími
- rozlišuje tvrdá, mìkká
a pøivlastòovací pøídavná jména
- vysvìtlí správné psaní u-ú-ù ve
slovech
- píše správnì velká písmena

U$ivo
1. Obecný výklad o jazyce
Jazyk jako nástroj dorozumívání,
spisovný jazyk, obecná èeština, náøeèí,
slang, argot
Jazykové pøíruèky a jejich používání

Po$et hodin
3

2. Slovní zásoba a její obohacování
Tvoøení slov, synonyma, homonyma
a antonyma - jejich stylistické využití
Pøísloví, pøirovnání, rèení - jejich
forma a význam

5

3. Slovní druhy
Slova ohebná a neohebná
Podstatná jména, pøídavná jména,
zájmena

8

4. Pravopis
Tvrdé, mìkké a obojetné souhlásky,
vyjmenovaná slova, psaní i/y
v základu slova a v koncovkách
podstatných a pøídavných jmen
Psaní u-ú-ù
Velká písmena ve jménech a názvech

8
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- v písemném projevu uplatòuje
znalosti z pravidel èeského pravopisu

- rozlišuje a objasní, jak pozdraví,
osloví a uvítá rùzné osoby
- napíše blahopøání k Vánocùm nebo
k jiné pøíležitosti
- vyjádøí ústnì a písemnì soustrast
- zformuluje vzkaz do záznamníku
- zvládá telefonický rozhovor
- dbá na správnou komunikaci
a vyjadøování
- orientuje se v jízdních øádech,
telefonních seznamech, návodech,
vyhledává zadané údaje a potøebné
informace
- napíše osobní (soukromý) dopis
- vlastními slovy vypravuje pøeètený
text

5. Ústní a písemné formy
spoleèenského styku
Kultivované vystupování (zvuková
stránka øeèi, pozdrav, uvítání,
oslovení, rozlouèení, omluva,
vyjádøení souhlasu a nesouhlasu)
Blahopøání, vyjádøení soustrasti
Telefonický rozhovor, formulování
vzkazu na záznamník, zásady slušného
chování, situaèní komunikace
Vyhledávání informací (orientace
v jízdních øádech, telefonních
seznamech, návodech, pøíruèkách a na
internetu), schopnost formulovat dotaz
Psaní pohlednice, dopisu (blahopøání,
vyjádøení soustrasti)
Soukromý dopis
Reprodukce textu, vyprávìní
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8

Èeský jazyk – 2. roèník
Poèet hodin: 32

Výsledky vzd!lávání
Žák:
- orientuje se v evropských
jazykových skupinách
- vyjmenuje slovanské jazyky, urèí
typické znaky tìchto jazykù
- pozná, správnì píše a ète èíslovky
základní a øadové, data a letopoèty
- aplikuje poznatky o slovesech
v ústním a písemném projevu
- zvládá èasování, rozlišuje osoby,
èas a zpùsob
- tvoøí pøíslovce, popíše jejich druhy
a stupòuje je
- rozlišuje pøedložky a pøedpony
- vyhledá ve vìtách podmìt
a pøísudek
- urèí základní skladební dvojici
- pozná vìtu jednoduchou a souvìtí,
vìtu dvojèlennou a jednoèlennou
- ovládá psaní a výslovnost skupin
bì- a bje-, vì- a vje-, pì, mì- a mnì- pøi psaní používá správnì s, z, s-, z- rozlišuje podmìt a pøísudek
- aplikuje pravidlo shody pøísudku
s podmìtem v písemných úkolech
- popíše pøípady psaní èárky ve vìtì
jednoduché, vysvìtlí, kdy napsat
èárku v souvìtí
- v písemném projevu uplatòuje
pravidla èeského pravopisu
- vyplòuje poštovní tiskopisy, osobní
dotazník, žádost o vydání cestovního
pasu nebo obèanského prùkazu,
objednávku
- popíše náležitosti úøedního dopisu
- sestaví a napíše žádost o pøijetí do
zamìstnání
- napíše inzerát do novin, odpoví na
inzerát
- vytvoøí pozvánku na školní ples
- napíše svùj životopis

U$ivo
1. Evropské a svìtové jazyky
Jazyky indoevropské
Jazyky slovanské, románské,
germánské

Po$et hodin
2

2. Èíslovky, slovesa, slova neohebná
Ètení a psaní èíslovek
Slovesné tvary
Pøíslovce
Pøedložky - ètení, psaní, pádové
vazby
Slohové využití slovních druhù

6

3. Vìta jednoduchá, souvìtí
Podmìt a pøísudek
Základní skladební dvojice
Souvìtí

4

4. Pravopis
Psaní a výslovnost slabik s písmenem
-ì- (bì/bje, vì/vje, pì, mì/mnì)
Psaní pøedložek a pøedpon s, z
Shoda pøísudku s podmìtem
Interpunkce ve vìtì jednoduché
a v souvìtí

8

5. Písemnosti potøebné
v praktickém životì
Vyplòování formuláøù (poštovní
tiskopisy, dotazníky, plná moc
a další)
Úøední dopis, žádost, objednávka,
inzerát
Zpráva, oznámení
Životopis

8

37

- vyjmenuje základní znaky vnìjší
a vnitøní charakteristiky,
charakterizuje sebe a spolužáka
- popíše jednoduchý pøedmìt, sestaví
popis pracovního postupu (dle
èinnosti pøi odborném výcviku),
užívá odborných termínù ze své
profese
- poøídí výtah, výpisky z textu
- dokáže zformulovat svùj názor
- vyslechne názory druhých a vhodnì
na nì reaguje

6. Slohové prostøedky v praktickém
životì
Slohové využití slovních druhù
Charakteristika
Popis (pøedmìtù, pracovního
postupu)
Jednoduchý výtah, výpisky
Diskuse
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4

Ob$anská výchova

Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 96
Název a adresa školy:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
Obecné cíle
Obecným cílem spoleèenskovìdního vzdìlávání je pøipravit žáky na aktivní soukromý i
obèanský život v demokratické spoleènosti. Výchova smìøuje k pozitivnímu ovlivòování
hodnotové orientace žákù, vede je ke slušnosti, odpovìdnosti a toleranci. Rozvíjí odpovìdné
postoje žákù v rodinném soužití, ve škole i na pracovišti. Žáci se uèí porozumìt spoleènosti
a svìtu, v nìmž žijí, hledat a uvìdomovat si vlastní identitu (= kdo jsou z hlediska národa,
území, náboženství, s kým se ztotožòují, jaký chtìjí mít životní styl). Pøedmìt obèanská
výchova rovnìž kultivuje historické a zemìpisné vìdomí žákù, poskytuje jim základy právního
vìdomí. Uèivo je zamìøeno na uplatnìní v praktickém životì.

Charakteristika uèiva
Uèivo je rozdìleno do tematických celkù, které se vztahují ke spoleèenskovìdním disciplínám
(historie, právo, zemìpis, mezilidské vztahy, politika, ekonomie, …). Výuka je upravována
podle konkrétní situace ve tøídách. Klademe dùraz na vytváøení dobrých mezilidských vztahù,
dbáme na vzájemnou úctu mezi lidmi, na postoj k minoritním skupinám. Žáci jsou vybaveni
základními poznatky o podstatì a fungování demokracie, o lidských právech, o povinnostech
obèana. Jsou rovnìž pøipraveni na to, aby obstáli na pracovním trhu. Uèivo vychází ze
vzdìlávací oblasti nìkterá témata z okruhù Vzdìlávání pro zdraví a Estetické vzdìlávání.
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Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
Žáci jsou vedeni k:
- zdravému sebevìdomí a objektivnímu hodnocení svých schopností
- obèanské aktivitì a uznávání demokratických principù
- angažovanosti nejen pro vlastní prospìch, ale i pro veøejný zájem
- jednání a chování v souladu s humanitou, vlastenectvím, tolerancí, solidaritou
- utváøení vlastních názorù, snažili se je obhajovat a nenechali sebou manipulovat
- tomu, aby se oprostili od pøedsudkù ve vztahu k lidem jiné víry, národnosti, politické
pøíslušnosti nebo sociálního zaøazení
- tomu, aby si vážili života, zdraví, životního prostøedí, materiálních a duchovních hodnot

Pojetí výuky
Výuka je organizována formou øízeného rozhovoru, výkladu spojeného s objasòováním nových
pojmù i formou diskuse na dané téma. Pøi výuce je využíváno názorných pomùcek, pracuje se
s obrazovým materiálem, s dokumenty, žáci jsou vedeni ke sledování aktuálních zpráv ve
sdìlovacích prostøedcích (tisk, televize, internet). Žáci se uèí pracovat s texty, hodnotit je a
využívat k øešení samostatných úkolù.

Pomùcky
Obèanská výchova pro OU (I, II, III) – základní studijní materiál, sešity, další uèebnice, mapy,
dokumenty, obrazový materiál, aktuální èlánky z tisku, video nahrávky a filmy, zpìtný
projektor, interaktivní tabule

Hodnocení výsledkù žákù
Pøi hodnocení žákù se zamìøujeme na hloubku osvojení uèiva, na schopnost aplikovat získané
poznatky v praktickém životì. U žákù dbáme na utváøení vlastního názoru na probíraná témata
(souhlasného i kritického) a na to, aby si svùj názor dokázali obhájit. Hodnotí se ústní projev i
písemné vyjádøení myšlenek, aktivní práce a spolupráce v hodinách, zapojení do diskusí.
Zpùsoby hodnocení: frontální opakování, ústní zkoušení, písemné testy, samostatné výstupy –
referáty, diskusní pøíspìvky, domácí úkoly.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí
Kompetence k u$ení – motivovat žáky pro celoživotní vzdìlávání, tzn. aby pochopili nutnost
získávání nových vìdomostí a dovedností:
· pracují s uèebními pomùckami, s texty
· jsou smìrováni k samostatnému vyhledávání informací, k formulování vlastních názorù
na danou problematiku (uèí se názory obhajovat)
· využívají zkušeností svých i jiných lidí
· èastým opakováním upevòují vìdomosti
· pøijímají hodnocení výsledkù uèení
Komunikativní kompetence – vést žáky k všestranné a úèinné komunikaci, tzn. aby byli
schopni:
· srozumitelnì a souvisle se vyjadøovat (ústnì i písemnì), komunikovat se spolužáky,
s uèiteli i ostatními dospìlými
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·
·
·

aktivnì se úèastnit diskusí, argumentovat, formulovat a obhajovat své názory
a postoje, zároveò respektovat názory druhých
pochopit obsah sdìlení a adekvátnì na nìj reagovat
vyjadøovat se a vystupovat v souladu se zásadami slušného chování

Kompetence sociální a personální – rozvíjet u žákù schopnost spolupracovat s ostatními,
uznávat práci vlastní i druhých, tzn. aby byli schopni:
· reálnì posuzovat své fyzické a duševní možnosti a podle nich si stanovovat cíle
· adaptovat se na zmìny pracovních a životních podmínek, pøijímat a odpovìdnì plnit
svìøené úkoly
· pøispívat k vytváøení vstøícných mezilidských vztahù a k pøedcházení osobních
konfliktù
· dále se samostatnì vzdìlávat, využívat ke svému uèení zkušeností jiných lidí
· pøijímat hodnocení svých výsledkù ze strany jiných lidí, adekvátnì na nì reagovat,
pøijímat radu i kritiku
Kompetence k %ešení problém" – podnìcovat žáky k tvoøivému myšlení a logickému
uvažování, tzn. aby dokázali:
· porozumìt zadání úkolu, navrhnout zpùsob øešení a odùvodnit jej
· volit prostøedky a zpùsoby vhodné pro splnìní práce
· využívat vìdomostí, zkušeností a dovedností nabytých v jiných pøedmìtech nebo
samostatnì (mezipøedmìtové vztahy)
· rozpoznat problémovou situaci v reálném životì (napø. ohrožení života, zdraví, trestnou
èinnost apod.) a zodpovìdnì pøistupovat k jejímu øešení (popsat problém, pøivolat
pomoc, svìøit se, požádat o radu a dobrou radou se i øídit)
· pøijímat dùsledky svých rozhodnutí, vìøit ve své schopnosti a nevzdávat se pøi prvním
neúspìchu
Ob$anské kompetence a kulturní pov!domí – vést žáky k tomu, aby se projevovali jako
samostatné, svobodné a odpovìdné bytosti, dokázali uplatnit svá práva a naplòovali své
povinnosti, tzn. aby byli schopni:
· uznávat hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické spoleènosti
· chápat význam životního prostøedí pro èlovìka a jednat v souladu s udržitelným
rozvojem
· dodržovat zákony, respektovat práva druhých, oprostit se od nesnášenlivosti a násilí
· chápat nebezpeèí rasizmu a xenofobie, respektovat národnostní a kulturní odlišnosti,
tolerovat minoritní skupiny ve spoleènosti
· jednat v souladu se zásadami spoleèenského chování
· nést odpovìdnost za svoje chování, život a zdraví
· uznávat hodnoty a tradice svého národa, chápat jeho minulost i souèasnost v kontextu
evropského vývoje
· s žáky jsou aktuálnì rozebírány situace z denního života, s kterými se seznamují
prostøednictvím médií
· uznávat hodnotu života, uvìdomovat si odpovìdnost za vlastní život a
spoluodpovìdnost
pøi zabezpeèování ochrany života a zdraví ostatních
· jednat odpovìdnì, samostatnì a iniciativnì nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veøejném
zájmu
· zajímat se aktivnì o politické a spoleèenské dìní u nás a ve svìtì
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Matematické kompetence – žáci by mìli:
· aplikovat matematické postupy pøi øešení bìžných situací každodenního života
· umìt èíst rùzné formy grafického znázornìní (tabulky, grafy, schémata…)
· provádìt reálný odhad výsledku pøi projednávání problémù
Kompetence využívat prost%edky informa$ních a komunika$ních technologií a pracovat
s informacemi – vést žáky k tomu, aby dokázali efektivnì pracovat s informacemi:
· pracovat s osobním poèítaèem a využívat internet
· vyhledávat informace, posuzovat jejich vìrohodnost

Uplatnìní prùøezových témat
Ob$an v demokratické spole$nosti
- úsilí o zachování a zdokonalování demokracie, preference demokratických hodnot,
jednání v duchu humanity, vlastenectví a tolerance, rozvoj funkèní gramotnosti žákù
- realizováno diskusí, výmìnou poznatkù a zkušeností, prostorem pro prezentaci
vlastních názorù
#lov!k a životní prost%edí
- zamìøeno na tvorbu a ochranu životního prostøedí, environmentální výchovu, udržitelný
rozvoj
- realizováno formou vytváøení návykù (èistota školy, tøídy, tøídìní odpadù, mimoškolní
aktivity)
#lov!k a sv!t práce
- úspìšnì se prosadit v životì i na trhu práce (pracovní práva a povinnosti, profesní
vzdìlávací orientace)
- realizováno poskytováním aktuálních informací (spolupráce s úøadem práce)

a

Informa$ní a komunika$ní technologie
- využívání internetu k vyhledávání informací
Ochrana $lov!ka za mimo%ádných událostí (vzd!lávání pro zdraví) –
- rychlost a pohotovost v rozhodování (rozpoznat hrozící nebezpeèí a racionálnì reagovat
v situacích osobního ohrožení a za mimoøádných událostí)
- úloha státu a místní samosprávy pøi ochranì života a zdraví obyvatelstva (varování,
evakuace, ukrytí, pomoc)
- realizováno v hodinách obèanské výchovy, tìlesné výchovy a pøi praktickém cvièení
k ovìøení znalostí a dovedností (1. a 2. roèníky)
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Obèanská výchova – 1. roèník
Poèet hodin: 32

Výsledky vzd!lávání
Žák:
- vyjmenuje významné osobnosti
èeského národa, vysvìtlí okolnosti
vzniku ÈSR
- vysvìtlí pøíèiny a dùsledky podpisu
Mnichovské dohody
- objasní význam odboje pro národ –
hrdinství, vlastenectví, odsouzení
fašizmu
- srovná období demokracie s obdobím
totality, popíše postavení
Èeskoslovenska v rozdìleném svìtì
- popíše události roku 1968
- objasní boj proti komunistickému
režimu, uvede nìkteré osobnosti, které
bojovaly proti komunizmu (Palach,
chartisté)
- analyzuje zmìny následující po pádu
komunizmu, popíše souèasnou situaci
v ÈR
- správnì chápe mezilidské vztahy,
váží si druhých lidí i sebe, respektuje
odlišné lidi, uplatòuje toleranci
a vstøícnost v jednání
- dokáže se slušnì a vhodnì chovat na
veøejnosti i k blízkým lidem, je veden
k pohotovému rozhodování v bìžných
situacích, dovede aplikovat zásady
slušného chování v životních situacích
a pøi øešení konfliktù
- vysvìtlí potøeby dìtí a starých lidí,
toleruje je a váží si jich
- uvìdomuje si a chápe nebezpeèí
rasizmu, násilí, xenofobie, intolerance
ve spoleènosti
- vysvìtlí pojmy
- objasní, co se rozumí šikanou, uèí se
potlaèovat nevraživost, agresivitu
a lhostejnost, posiluje pøátelské vztahy
mezi spolužáky
- popíše vztah èlovìka k pøírodì,

U$ivo
1. Obrazy z naší historie
- vznik ÈSR, TGM, charakteristika
1. republiky

Po$et hodin
8

- Mnichovská dohoda, okupace
- 2. svìtová válka (odboj, významné
události)
ÈSR po válce (obnova republiky,
totalita)
- rok 1968, demokratizaèní vývoj,
okupace
- normalizace, Charta 77

- pád komunizmu, zmìny po roce
1989
2. Èlovìk v lidském spoleèenství
- èlovìk jako èlen spoleènosti (rùznost
lidí)
- mezilidské vztahy

7

- zásady slušného chování

- vztahy mezi generacemi
- rovnost a plnohodnotnost ras
a etnických skupin
- rasizmus, xenofobie, intolerance
- násilí, arogance, šikana (prevence,
ochrana)

3. Èlovìk a jeho vztah k pøírodì
- pøíroda, životní prostøedí, péèe
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pochopí nutnost ochrany životního
prostøedí a realizuje ji v praxi
- charakterizuje kulturní dìdictví
národa, uvede pøíklady kulturních
památek z regionu
- vysvìtlí pøíèiny pohrom a havárií
a jejich dùsledky pro jednotlivce i pro
lidstvo, pohotovì a rychle se orientuje
v mimoøádných situacích (zachová
klid a rozvahu)
- zvládne základy první pomoci,
popíše jednoduché úkony a prokáže
dovednosti
- vyjmenuje základní potøeby èlovìka
- zvládá peèovat o své zdraví,
pøedcházet chorobám, vytvoøí si
vlastní pøedstavy o bydlení a vhodném
oblékání, na pøíkladech vysvìtlí módní
trendy
- dovede aktivnì odpoèívat, sportovat,
pochopí potøebu vzdìlání pro dobré
uplatnìní na pracovním trhu
- vysvìtlí pøíèiny a dùsledky sociálnì
patologických jevù, uvede pøíklady ze
svého okolí, vyjmenuje klasické drogy
- popíše, kde a jak hledat pomoc, jak
aktivnì chránit své zdraví
- rozvíjí pøátelské vztahy, vysvìtlí, co
je opravdové a falešné pøátelství
- dovede vysvìtlit význam rodiny,
popíše její funkce ve spoleènosti, je
veden k soudržnosti, uznávání hodnot
a k rozvoji tradic
- na pøíkladech objasní krizové jevy
v rodinách, navrhne øešení
- diskutuje o tom, jaké problémy
pøináší rozvod manželùm a zejména
dìtem
- sestaví rodinný rozpoèet, rozlišuje
pøíjmy a výdaje, vyjmenuje druhy
spoøení a pùjèek a vybere nejvhodnìjší
produkt s ohledem na své potøeby

o životní prostøedí
- vztah k historickým a kulturním
památkám
- živelní pohromy a havárie, krizové
situace

- prevence, první pomoc

4. Èlovìk a životní styl
- potøeby a zájmy èlovìka
- zdravý zpùsob života

7

- vhodné naplòování volného èasu

- toxikomanie – vliv na zdraví, na
vztahy rodinì a ve spoleènosti
- prevence závislostí, pomoc
5. Èlovìk a rodina
- pøátelství a láska
- rodina (funkce, význam, širší rodina)

- krize rodiny, rodinné konflikty

- rodinná ekonomika (rozpoèet, pøíjmy
a výdaje, spoøení, pùjèky)
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Obèanská výchova – 2. roèník
Poèet hodin: 32

Výsledky vzd!lávání:
Žák:
- urèí polohu ÈR v Evropì, vyjmenuje
a ukáže na mapì sousední státy
- popíše okolnosti, které vedly
k rozdìlení Èeskoslovenska, zná
èlenìní ÈR na menší správní celky
- ukáže na mapì významné evropské
státy a jejich hlavní mìsta
- popíše cíle EU a NATO, vysvìtlí
význam èlenství ÈR v tìchto
organizacích
- pracuje s mapou, objasní problémy
rozvojových zemí, prosperitu
vyspìlých zemí, chápe význam OSN

- vyjmenuje a vysvìtlí základní pojmy
demokratického právního státu, popíše
funkce státu, objasní formy státu
- uvede základní zásady, na kterých je
založena demokracie, popíše strukturu
souèasné spoleènosti, dovede objasnit,
do které skupiny patøí
- vyhledá v dokumentech základní
lidská práva, vysvìtlí na konkrétních
pøíkladech problémy mezi majoritou
a nìkterou z minorit
- popíše státní symboly ÈR, dokáže
vysvìtlit rozdìlení státní moci
- zná nejvýznamnìjší politické strany,
vyvodí, jaké projevy je možné oznaèit
za polit. radikalizmus a extremizmus
(neonacizmus, rasizmus, terorizmus...)
- objasní význam svobodných voleb,
vysvìtlí podle èeho se orientovat pøi
výbìru politických stran a hnutí
- stanoví rozdíly mezi státní správou
a samosprávou, uvìdomuje si své
obèanské povinnosti, orientuje se na
úøadech v místì bydlištì
- vysvìtlí funkci médií (pouèení,
zábava), je veden k tomu, aby si
vybíral vhodné a potøebné informace

U$ivo
1. Èeská republika, Evropa a svìt
- poloha, sousední státy

Po$et hodin
6

- územnìsprávní èlenìní ÈR

- významné evropské státy
- Evropská unie a NATO

- vyspìlé státy a rozvojové zemì,
Organizace spojených národù
2. Èlovìk v demokratickém
a právním státì
- demokratický právní stát (základní
pojmy, funkce a formy státu)
- obèanská spoleènost (základní
hodnoty a principy demokracie)

- lidská práva (soužití vìtšiny
s menšinami, práva dìtí)

- Èeská republika (vznik, ústava, státní
symboly, státní moc)
- politický systém (politické strany,
politický radikalizmus a extremizmus)

- volby a volební zákon

- státní správa, obecní a krajská
samospráva

- svobodný pøístup k informacím (tisk,
rozhlas, televize, internet)
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- specifikuje èinnost policie, soudù,
advokátù a notáøù
- vysvìtlí tvrzení „neznalost zákona
neomlouvá“ a „rovnost všech pøed
zákonem“, objasní, kdy je èlovìk
zpùsobilý k právním úkonùm a od
kolika let má trestní odpovìdnost,
vyjmenuje druhy trestù
- charakterizuje význam zákona pro
obèana
- rozliší a popíše pojmy vlastnictví
a spoluvlastnictví, osobní a soukromý
majetek, fyzická a právnická osoba
- objasní rozdíl mezi dìdictvím ze
závìti a ze zákona
- na pøíkladu vysvìtlí, jak uplatòovat
práva spotøebitele, orientuje se
v reklamování závadného zboží
- dovede z textu smlouvy zjistit, jaké
z ní vyplývají povinnosti a práva
- charakterizuje upevòování
hygienických návykù a k posilování
pozitivních vztahù k prostøedí
(pracovištì, domov)
- vyjmenuje bìžné civilizaèní choroby
a pohlavnì pøenosné choroby (AIDS),
popíše, èím jsou zpùsobeny, uvede,
jak je možné jim pøedcházet
- objasní pojem náhradní rodinná péèe,
vysvìtlí, jak lze pomoci dìtem
z nefunkèní rodiny, pozná projevy
týrání a domácího násilí
- popíše rozdíly mezi domovem
dùchodcù, léèebnou dlouhodobì
nemocných a hospicem
- respektuje právo odlišných
a handicapovaných lidí na
plnohodnotný život, uvede zaøízení na
pomoc tìmto lidem v regionu

- vysvìtlí odpovìdnost pøi výbìru
životního partnera (partnerky), dovede
posoudit rizika zdravotní i sociální
- vysvìtlí rozdíl mezi civilní a církevní
formou uzavøení manželství, popíše
okolnosti, které brání uzavøení
manželství, objasní právní podstatu

3. Èlovìk a právo
- policie, soudy, advokacie, notáøství

5

- trestní právo – orgány èinné
v trestním øízení, trestní odpovìdnost,
tresty, kriminalita páchaná na dìtech
a mladistvých a páchaná mladistvými

- obèanské právo – obèanský zákoník
- majetkoprávní vztahy (vlastnictví
a spoluvlastnictví, dìdictví,
odpovìdnost za škodu, práva
spotøebitele)

- obèanskoprávní smlouvy (smlouva
kupní, nájemní, darovací, dìdická…)
4. Èlovìk a péèe o zdraví
- hygiena

5

- civilizaèní nemoci, pohlavnì
pøenosné nemoci

- péèe o dìti

- péèe o staré obèany

- péèe o nemocné a handicapované lidi

5. Èlovìk a užší rodina (rodinná
výchova)
- partnerský život

- manželství, registrované partnerství
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registrovaného partnerství
- chápe dùležitost plánovaného
rodièovství, vyjmenuje bìžné
antikoncepèní prostøedky a metody,
vysvìtlí negativní dùsledky interrupcí
- popíše zaèátek a prùbìh tìhotenství,
charakterizuje 3 doby porodní
- objasní zásady soužití v rodinì,
vyjádøí vlastní názor na výchovu dìtí
- vyjmenuje a charakterizuje zaøízení
celostátního významu, uvede instituce
na pomoc rodinì v regionu
- vyhledá informace o sociálním
systému v ÈR, zjistí, na co mají rodiny
s dìtmi nárok, zná kontaktní místa
v regionu
- diskutuje o tradicích a zvycích ve své
rodinì, vyjmenuje a charakterizuje
obvyklé svátky v kalendáøním roce

- plánované rodièovství, antikoncepce,
interrupce

- tìhotenství, porod (dívèí tøídy)
- podmínky dobrého fungování rodiny,
výchova dìtí
- pøedmanželské a manželské
poradenství, krizová centra
- sociální politika státu – rodiny
s dìtmi

- rodinná soudržnost (tradice, svátky)

47

Obèanská výchova – 3. roèník
Poèet hodin: 32

Výsledky vzd!lávání
Žák:
-chápe postavení planety Zemì
v rámci vesmíru, popíše dùležité
mezníky pøi výzkumu vesmíru
- vysvìtlí rozdíly ve vývoji Evropy
a svìta bìhem 20. století, objasní
pojmy: fašizmus, komunizmus,
demokracie, studená válka, železná
opona
- diskutuje o potøebnosti duchovního
života pro èlovìka
- vyjmenuje hlavní svìtová
náboženství, popíše specifika
køes•anství, judaizmu a islámu
- vysvìtlí, èím mohou být nebezpeèné
náboženské sekty a náboženský
fundamentalizmus
- objasní dùležitost práce pro èlovìka,
chápe souvislost mezi výrobou
a výzkumem
- popíše negativní dopady výroby
a dopravy na životní prostøedí,
navrhne, jak lze pøírodì a životnímu
prostøedí pomoci
- vysvìtlí pojmy: globální, globalizace
- objasní pøíèiny a dùsledky vybraných
problémù, uvede konkrétní pøíklady
- hodnotí chování a jednání své
i druhých z pohledu dobra a zla
- uvìdomuje si hranice lidské
dùstojnosti, je schopen stanovit, co je
dùstojné a co ponižující
- chápe toleranci vùèi jiným národùm
a skupinám, vysvìtlí, co znamená
lidská solidarita, uvede pøíklady
solidarity mezi lidmi a národy
- sestaví vlastní žebøíèek hodnot,
obhájí své postoje a životní plány
- definuje základní ekonomické pojmy
- uvìdomuje si význam ekonomiky
pro existenci státu, popíše princip
fungování trhu (nabídka – poptávka)
- chápe hodnotu penìz, porovná

U$ivo
1. Lidé a svìt
- Zemì a vesmír

Po$et hodin
9

- lidstvo a jeho dìjiny (významné
události 20. století)

- duchovní život èlovìka
- víra, náboženství, ateizmus

- sekty a jejich pùsobení na lidi

- práce, výroba a vìdecko-technický
pokrok
- vztah výroby, dopravy a životního
prostøedí

- globální problémy soudobého svìta

2. Èlovìk a morálka
- morálka a mravnost (dobro – zlo)

5

- humanita a lidská dùstojnost

- tolerance a solidarita mezi lidmi
(humánní øešení konfliktù)

- hodnotový systém èlovìka
3. Èlovìk a hospodáøství
- základní ekonomické pojmy
- trh a jeho fungování

- peníze a banky
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hotovostní a bezhotovostní peníze,
stanoví cenu, rozlišuje velkoobchodní
a maloobchodní cenu, uvede pøíklady
bank v ÈR, vymezí jejich základní
služby
- objasní význam daní pro stát (ÈR),
vyjmenuje bìžné danì, vyhledá, co lze
pojistit
- zjistí, kde je finanèní úøad a Èeská
pojiš•ovna (v regionu)
- charakterizuje zákoník práce, ví, co
v nìm najde
- popíše náležitosti pracovní smlouvy,
porovná pracovní pomìr na dobu
neurèitou a na dobu urèitou
- vyjmenuje možnosti ukonèení
pracovního pomìru
- vysvìtlí práva a povinnosti
pracovníkù, aplikuje poznatky BOZP
na svùj uèební obor
- objasní nárok pracovníka na
dovolenou
- rozlišuje hrubou a èistou mzdu,
popíše srážky ze mzdy, orientuje se ve
výplatním lístku
- dovede zjistit úkoly úøadù práce,
uvede, co musí obèan pøedložit na
úøadu práce, vyhledá nabídky
zamìstnání
objasní pojem rekvalifikace
- vyjmenuje dávky nemocenského
pojištìní, chápe jejich význam
- stanoví podmínky pro životní
a existenèní minimum, vypoèítá
životní minimum pro svou rodinu,
dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se
v tíživé situaci
- charakterizuje dávky státní sociální
podpory, porovná dávky závislé
a nezávislé na pøíjmu rodiny, z pøíjmu
a ze životního minima odvodí nárok
na pøídavky na dìti a stanoví jejich
výši (dle aktuálních tabulek)
- vysvìtlí rozdíl mezi zamìstnáním
a soukromým podnikáním, rozlišuje
druhy živností a obchodních
spoleèností

- danì a pojištìní, daòová pøiznání,
èinnost finanèních úøadù

- pracovnì právní vztahy (zákoník
práce)
- pracovní pomìr (vznik – pracovní
smlouva, zmìny, zánik)

- pracovní doba (kázeò, BOZP)

- dovolená na zotavenou
- mzdy

- nezamìstnanost a úøady práce

- dávky nemocenského pojištìní
- sociální politika státu (životní
a existenèní minimum)

- sociální dávky

- zamìstnání a podnikání
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Matematika

Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 96
Název a adresa školy:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle
Obecným cílem matematického vzdìlávání je výchova pøemýšlivého èlovìka, který bude umìt
používat matematiku v rùzných životních situacích (v odborné složce vzdìlávání, v dalším
studiu, v osobním životì, budoucím zamìstnání, volném èase apod.).
Uvedené výsledky a uèivo prezentují v odborném školství základ matematického vzdìlávání
pro daný stupeò vzdìlání.
Charakteristika uèiva
Uèivo se skládá:
· z odborné terminologie
· z praktických dovedností v používání pomùcek na rýsování
· z dovedností používat kalkulátor pøi øešení úloh
· ze schopnosti pracovat s matematickým textem a jeho vyhodnocování
· využívá mezipøedmìtových vazeb a aplikací
· upøednostòuje dùraz na praktické úlohy a jejich ekonomické využití
· klade dùraz na systematické uspoøádání a logické postupy
· pøimìøenì využívá znalosti žákù z jiných oblastí k rozvoji jejich osobnosti (orientace na
samostatnost myšlení)
.
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Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
Žáci jsou vedeni k:
- využívání matematických poznatkù v praktickém životì - v situacích, které souvisejí s
matematikou
- efektivitì numerických výpoètù, používání a pøevádìní jednotek (délky, hmotnosti,
èasu, objemu, povrchu, rychlosti, mìny apod.)
- zkoumání a øešení problémù
- orientování se v matematickém textu a porozumìní zadání matematické úlohy
- ke kritickému vyhodnocení informace kvantitativního charakteru získané z rùzných
zdrojù – grafù, diagramù a tabulek a ke správnému matematickému vyjadøování
V afektivní oblasti smìøuje matematické vzdìlávání k tomu, aby žáci získali:
- pozitivní postoj k matematickému vzdìlávání
- motivaci k celoživotnímu vzdìlávání
- dùvìru ve vlastní schopnosti, vytrvalost, houževnatost a kritiènost.

Pojetí výuky
Pøi výuce matematiky je využíván vìtšinou klasický frontální zpùsob výuky formou výkladu,
vysvìtlování, metodou øízeného rozhovoru se žáky. Z dalších metod je využívána skupinová
práce žákù, vyhledávání informací využíváním prostøedkù IKT.

Hodnocení výsledkù žákù
Kritéria hodnocení odpovídají Klasifikaènímu øádu OU, PrŠ a ZŠ Sobìslav.
Jednotlivá hodnocení se provádìjí klasifikaèními stupni 1 - 5.
Pøi hodnocení písemných zkoušek se ve vhodných pøípadech uplatòuje bodovací systém.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí a aplikaci prùøezových
témat
V rámci výuky jsou rozvíjeny kompetence øešit problémy v matematických úlohách i pøi
pamìtním poèítání. Souèasnì jsou rozvíjeny kompetence pøi reálných výpoètech a úlohách
využitelných v pøíbuzných pøedmìtech (ekonomika, obchodní provoz, informaèní
technologie…) a pøi odborném výcviku.
Z prùøezových témat a v afektivní oblasti matematického vzdìlávání vést žáky k tomu, aby
získali:
pozitivní postoj k matematickému vzdìlávání
motivaci k celoživotnímu vzdìlávání
dovednost øešit problémy vhodným zpùsobem
umìt èíst text a zpracovat data
ovládat numerické poèítání (i zpamìti)
dùvìru ve vlastní schopnosti, vytrvalost, houževnatost a kritiènost
Kompetence sociální a personální – vést žáky k práci ve skupinì:
· pøijímat a odpovìdnì plnit svìøené úkoly
· pøispívat k vytváøení vstøícných mezilidských vztahù a k pøedcházení konfliktù
· reagovat adekvátnì na hodnocení svého vystupování, umìt pøijímat radu i kritiku
· ovìøovat si získané poznatky
· adaptovat se na mìnící se životní a pracovní podmínky
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Kompetence k %ešení problém":
· porozumìt zadání úkolu nebo urèit jádro problému, získat informace potøebné k øešení
problému, navrhnout zpùsob øešení a zdùvodnit jej, vyhodnotit a ovìøit správnost
zvoleného postupu a dosažené výsledky
·
·

·

spolupracovat pøi øešení problémù s jinými lidmi (týmové øešení)
uplatòovat pøi øešení problémù rùzné metody myšlení a myšlenkové operace, volit
prostøedky a zpùsoby (pomùcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnìní jednotlivých aktivit
využívat zkušeností a vìdomostí nabytých døíve

Kompetence využívat prost%edky informa$ních a komunika$ních technologií – efektivnì
pracovat s informacemi:
· pracovat s poèítaèem – získávat informace z internetu
· komunikovat elektronickou poštou
· vybírat informace z rùzných zdrojù (tištìných, elektronických a audiovizuálních),
posuzovat rozdílnou vìrohodnost zdrojù
Matematické kompetence:
· aplikovat znalosti o základních tvarech pøedmìtù a jejich vzájemné poloze v rovinì
prostoru
· správnì používat a pøevádìt bìžné jednotky
· provádìt reálný odhad výsledku øešení dané úlohy
· nacházet vztahy mezi jevy a pøedmìty pøi øešení praktických úkolù, umìt je popsat
využít pro dané øešení
· èíst rùzné formy grafického znázornìní (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
· aplikovat matematické postupy pøi øešení praktických úkolù v bìžných situacích

a

a

Uplatnìní prùøezových témat
Vzdìlávací pøedmìt jako celek pokrývá následující prùøezová témata:
#lov!k a sv!t práce
- výuka matematiky vede k posílení dùvìry ve vlastní schopnosti
- posiluje vlastnosti jako dùslednost, dùkladnost, pøesnost, odpovìdnost, pracovní
morálka
- vede žáky k zájmu o celoživotní vzdìlávání
#lov!k a životní prost%edí
- pøi výuce matematiky upozoròujeme na rùzná nebezpeèná chování ohrožující životní
prostøedí prostøednictvím získávání a vyhodnocování informací z médií, dále
zpracováváním rùzných statistických údajù, vhodnì zvolenými slovními úlohami
- pozitivní vztah k životnímu prostøedí lze posílit i vytváøením pøíjemného prostøedí
bìhem výuky

Informa$ní a komunika$ní technologie
- pøi výuce matematiky žáci zpracovávají rùzné tabulky, grafy a pøehledy pomocí
výpoèetní techniky
- zpracovávají referáty na základì informací získaných z celosvìtové sítì Internet
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Ob$an v demokratické spole$nosti
- výuka matematiky posiluje sebevìdomí, odpovìdnost, uèí žáky pøijímat kompromisy,
kritiku od jiných lidí a kriticky hodnotit své vlastní studijní a pracovní výsledky
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Matematika – 1. roèník
Poèet hodin: 32

Výsledky vzd!lávání
Žák:
- užívá pojmy:
bod, pøímka, rovina, polopøímka,
polorovina
- urèí vzdálenost bodu od pøímky
a vzdálenost rovnobìžek
- rozliší druhy úhlù a zmìøí jejich
velikost
- rozliší rùzné trojúhelníky a
ètyøúhelníky, definuje jejich
vlastnosti
- definuje pojem pøirozené èíslo
- provádí porovnání pøirozených
èísel pomocí èíselné osy
- provádí aritmetické operace
s pøirozenými èísly
- aplikuje vhodné poèetní operace
pøi øešení slovních úloh
- definuje pojem zlomek
- provádí výpoèet celku,
èásti z celku
- definuje smíšené èíslo
- provádí poèetní operace se zlomky
a smíšenými èísly
- vyznaèí hodnotu zlomku
a smíšeného èísla na èíselné ose
- definuje pojem desetinné èíslo
- vyznaèí hodnotu desetinného
èísla na èíselné ose
- porovná hodnoty desetinných
èísel a èísel smíšených pomocí
èíselné osy
- aplikuje poznatky o zlomcích
a desetinných èíslech pøi øešení
slovních úloh

- vyjmenuje jednotky mìrové
soustavy SI
- užívá a pøevádí jednotky délky
- užívá a pøevádí jednotky obsahu
- užívá a pøevádí jednotky objemu

U$ivo
1. Planimetrie
- základní a odvozené pojmy

Po$et hodin
7

- druhy úhlù a jejich mìøení
- základní rovinné obrazce

2. Pøirozená èísla
- pøirozená èísla
- sèítání
- odèítání
- násobení
- dìlení

7

3. Zlomky
- pojem zlomku, zápis
- výpoèet celku
- výpoèet èásti z celku
- smíšená èísla

6

4. Desetinná èísla
- pojem desetinného èísla, zápis

4

- porovnání desetinných èísel
a èísel smíšených
- slovní úlohy se zlomky
a desetinnými èísly
5. Jednotky mìøení a jejich
pøevádìní
- jednotky mìrové soustavy SI
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8

- užívá a pøevádí duté míry
- užívá a pøevádí jednotky
hmotnosti
- užívá a pøevádí jednotky èasu
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Matematika – 2. roèník
Poèet hodin: 32

Výsledky vzd!lávání
Žák:
- aplikuje základní vzorce pro výpoèet
obvodu a obsahu plošných
obrazcù
- dosazuje do vzorcù a provádí
výpoèty
- aplikuje poznatky z planimetrie pøi
øešení praktických slovních úloh
- definuje základní geometrická
tìlesa
- zobrazí tìleso pomocí
pravoúhlého promítání
- charakterizuje podstavy a pláš•
jednotlivých tìles

- provádí aritmetické operace
s desetinnými èísly, zlomky a èísly
smíšenými
- aplikuje vhodné poèetní operace
pøi øešení slovních úloh
- urèí mocniny pøirozených èísel,
- orientuje se v matematických
tabulkách
- rozdìlí celek v daném pomìru
- vysvìtlí mìøítko mapy, výkresu
- vypoèítá skuteènou vzdálenost
podle mìøítka mapy
- definuje základní pojmy pro
procentové výpoèty
- vypoèítá procentovou èást,
základ a poèet procent
- použije správné poèetní operace
pøi øešení slovních úloh s výpoèty
procent
- rozliší pøímou a nepøímou
úmìrnost
- správnì sestaví trojèlenku
a provede výpoèet

U$ivo
1. Geometrie – a) planimetrie
- výpoèet obvodu plošných
n-úhelníkù
- výpoèet obsahu plošných
n-úhelníkù
- výpoèet obvodu a obsahu
kruhu

Po$et hodin
8

Geometrie – b) stereometrie
- vlastnosti základních geometrických
tìles
- zobrazování tìles v rovinì
- výpoèet povrchu tìles
- výpoèet objemu tìles
2. Poèetní operace s desetinnými
èísly a zlomky
- poèetní operace s desetinnými
èísly
- poèetní operace se zlomky
- poèetní operace se smíšenými
èísly

7

3. Mocniny
- výpoèty mocnin a odmocnin
pøirozených èísel

2

4. Pomìr a mìøítko
- dìlení celku v daném pomìru
- mìøítka plánù, výkresù a map

5

5. Procentový poèet
- základní pojmy
- výpoèet procentové èásti
- výpoèet základu
- výpoèet poètu procent

5

6. Úmìra
- pøímá úmìrnost
- nepøímá úmìrnost

5
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Matematika – 3. roèník
Poèet hodin: 32

Výsledky vzd!lávání
Žák:
- rozliší druhy geometrických tìles
- odvodí vzorec pro výpoèet
povrchu a objemu tìles
- provede výpoèet povrchu
a obsahu podle vzorce
- aplikuje výpoèty podle vzorcù
do øešení slovních úloh z praxe
- stanoví hodnotu výrazu
- dosadí do výrazu s promìnnou
a stanoví jeho hodnotu
- zjednoduší výrazy s promìnnou
- definuje rovnost
- nalezne koøen rovnice
- sestaví rovnici dosazením do
vzorcù
- øeší slovní úlohy z praxe pomocí
rovnic
- definuje graf, diagram
- vyète údaje z grafu
- rozdìlí druhy diagramù
- vyète údaje z diagramu
- využívá osvojených znalostí pro
øešení praktických úloh
- volí správné postupy øešení

U$ivo
1. Geometrie – stereometrie
- základní geometrická tìlesa
- výpoèet povrchu geometrických
tìles
- výpoèet objemu geometrických
tìles

Po$et hodin
8

2. Výrazy
- èíselné výrazy
- výrazy s promìnnou
- dosazování èísel do výrazù
s promìnnou
- úpravy výrazù
3. Rovnice
- rovnost, rovnice
- øešení jednoduchých rovnic
s jednou neznámou
- výpoèet neznámé ze vzorcù
- slovní úlohy øešené pomocí
rovnic
4. Grafy, diagramy
- pojem grafu, jeho ètení
- pojem diagramu, jejich druhy
- ètení diagramù

8

5. Souhrnné opakování
- poèetní operace a pøevádìní
jednotek
- pøímá a nepøímá úmìra, rovnice

2

57

9

5

Literatura

Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 32
Název a adresa školy:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle
Pøedmìt významnou mìrou pøispívá ke kultivaci žákù a podílí se na rozvoji a obohacování
jejich duchovního života. Cílem estetického vzdìlávání je pùsobit na city a vùli žákù, utváøet
kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se pøispívat k jejich ochranì.
Estetická výchova pomáhá formovat postoje žákù, spoluutváøet žebøíèek hodnot a je urèitou
obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. K dosažení stanovených cílù pøispívá také
jazykové vzdìlání v èeském jazyce a naopak estetické vzdìlávání prohlubuje znalosti jazykové
a kultivuje jazykový projev žákù. Práce s umìleckými texty (ukázkami) je zamìøena na
pochopení pøeèteného a na reprodukci obsahu vlastními slovy, tj. na rozvoj ètenáøské
gramotnosti. Pomáhá rovnìž rozšiøovat a obohacovat slovní zásobu. Texty slouží k vytváøení
rùzných komunikaèních situací, v nichž probíhá dialog žákù s uèitelem i mezi žáky navzájem.

Charakteristika uèiva
Uèivo je rozdìleno do tematických okruhù, které pøipomínají významné autory èeské literatury
19. a 20. století. Pozornost je vìnována také dramatické tvorbì (Národní divadlo, divadla
malých forem) a pøehledu èeskoslovenského a èeského filmu. Usilujeme o to, aby žáci chápali
umìní jako specifickou výpovìï o skuteènosti, byli tolerantní k estetickému cítìní, vkusu a
zájmùm druhých lidí, ctili a chránili kulturní dìdictví národa. Žáci jsou vedeni k tomu, aby
získali pøehled o kulturním dìní ve své zemi i v regionu a uvìdomili si také vliv prostøedkù
masové komunikace na utváøení kultury.

Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
Žáci jsou vedeni k:
- pochopení pøeèteného textu (rozvíjení ètenáøské gramotnosti)
- uvìdomování si kulturních tradic národa (úcta, ochrana)
- toleranci k estetickému cítìní, vkusu a zájmu druhých lidí
- tomu, aby mìli pøehled o kulturním dìní v regionu
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Pojetí výuky
Výuka je realizována formou øízeného rozhovoru, objasòování pojmù a situací. Dùraz je kladen
na práci s textem – vlastní èetba, tiché a hlasité ètení, poslech ètených ukázek, rozbor textu
pomocí otázek, reprodukce obsahu. Žáci jsou vedeni ke kultuøe osobního projevu a
k estetickému cítìní. Využívá se audiovizuálních pomùcek – video, DVD, interaktivní tabule.

Pomùcky
Literární výchova pro OU, Èítanka pro uènì, Èítanka pro život
knihy probíraných autorù, obrazový materiál, zpìtný projektor, televize, video, interaktivní
tabule, internet, další aktuální materiály

Hodnocení výsledkù žákù
Hodnotí se aktivita a samostatnost žákù, upevòují se ètenáøské dovednosti a návyky.
Individuálnì pøistupujeme k žákùm se specifickými poruchami uèení – zejména s dyslexií a
dysgrafií.
Zpùsoby hodnocení: frontální opakování – žáci jsou hodnoceni prùbìžnì v hodinách, literární
testy, rozbor textu. Je uplatòován individuální pøístup k slabším žákùm.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí
Komunikativní kompetence – žáci by mìli být schopni:
· vyjadøovat se v èeském jazyce pøimìøenì komunikaèní situaci
· vystupovat a vyjadøovat se v souladu se zásadami spoleèenského chování a kultury
osobního projevu
· aktivnì se úèastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
· èíst s porozumìním, naslouchat mluvenému projevu a interpretovat jeho obsah
Kompetence sociální a personální – žáci by mìli být schopni:
· pracovat v týmu a podílet se na realizaci spoleèných úkolù
· nepodléhat pøedsudkùm v pøístupu k jiným lidem, pøedcházet konfliktùm
· využívat zkušeností jiných lidí, uèit se i na základì zprostøedkovaných informací
· pøijímat hodnocení svých výsledkù a adekvátnì na nì reagovat
· dále se vzdìlávat, rozšiøovat si svùj obzor
· získat pozitivní vztah k beletrii a umìní vùbec
Kompetence k %ešení problém" – žáci by mìli být schopni:
· volit prostøedky a zpùsoby vhodné ke splnìní rùzných aktivit
· využívat vìdomostí a zkušeností døíve nabytých
· získávat ètením nové informace potøebné k øešení problému
Ob$anské kompetence – žáci by mìli být schopni:
· jednat samostatnì a odpovìdnì ve vlastním i ve veøejném zájmu
· jednat v souladu s morálními principy a zásadami spoleèenského chování
· uvìdomovat si vlastní kulturní a národní identitu, pøistupovat s tolerancí k identitì
druhých
· zajímat se o spoleèenské dìní u nás a ve svìtì (v Evropì)
· uznávat tradice a hodnoty èeského národa, chápat jeho minulost i souèasnost
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Kompetence využívat prostøedky informaèních a komunikaèních technologií a pracovat s
informacemi
· pracovat s informacemi
· pracovat s textem
· získávat informace z otevøených zdrojù, zejména pak s využitím celosvìtové sítì
Internet
Kompetence k pracovnímu uplatn!ní – žáci by mìli:
· vhodnì komunikovat s potenciálními zamìstnavateli
· znát obecná práva a povinnosti zamìstnavatelù a pracovníkù
· uvìdomovat si dùležitost celoživotního vzdìlávání a pružnì se pøizpùsobovat mìnícím
se pracovním podmínkám

Uplatnìní prùøezových témat
Ob$an v demokratické spole$nosti
- umìt jednat s lidmi
- diskutovat o rùzných problémech a hledat kompromisní øešení
- odolávat myšlenkové manipulaci (stát si za svým názorem a umìt ho obhájit)
- vážit si materiálních a duchovních hodnot
#lov!k a životní prost%edí
- poznávat svìt a lépe mu porozumìt, orientovat se v globálních problémech lidstva
- pøijímat odpovìdnost za vlastní rozhodování (v osobním životì, v pracovním procesu)
- ochraòovat životní prostøedí, mít zájem ho zlepšovat
- smìøovat k udržitelnému rozvoji
#lov!k a sv!t práce
- uvìdomovat si význam vzdìlání pro život, schopnost prùbìžnì se vzdìlávat
- motivace k aktivnímu pracovnímu životu
- umìt formulovat své priority
Informa$ní a komunika$ní technologie
- vyhledávat a posuzovat informace
- pracovat s prostøedky informaèních a komunikaèních technologií
Multikulturní výchova
- poznávat tradice a hodnoty jiných kultur
- uvìdomovat si svoji vlastní kulturní identitu
- komunikovat a žít ve skupinì s pøíslušníky odlišných sociálních a kulturních skupin
- uplatòovat svá práva a respektovat práva druhých
- chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory a schopnosti druhých

60

Literatura – 3. roèník
Poèet hodin: 32

Výsledky vzd!lávání
Žák:
- vysvìtlí pojem lidová slovesnost
- charakterizuje baladu, pohádku,
povídku
- srovná spoleèenské postavení žen
v 19. století a dnes
- pracuje s textem, na základì
pøeètených ukázek porovná rùzné
pohledy na válku
- charakterizuje Švejka, najde shodné
prvky mezi literární postavou a èeskou
národní povahou
- vysvìtlí pojem Nobelova cena
- øeší otázku života a smrti
- pozná báseò od prózy, popíše, èím se
liší, osvojí si základní poznatky
o poezii
- pochopí smysl pøeètené básnì
(základní myšlenku)

- interpretuje pøeètenou ukázku, najde
odpovìdi na otázky v textu
- diskutuje, vytváøí si vlastní názor
- chápe význam a nadèasovost díla
Karla Èapka, vyjmenuje hlavní díla
a rozdìlí je podle žánrù
- pracuje s textem, ète, poslouchá
ètenou ukázku
- hledá v textu hlavní myšlenku
- orientuje se v postavení Židù ve
20. století a zejména za 2. svìtové
války

- vyjádøí vlastní prožitky z vybraných
literárních dìl (na základì pøeètených
ukázek)
- diskutuje o vztahu k pøírodì,
o smyslu pøátelství
- objasní pøínos M. Horníèka pro
èeskou kulturu

U$ivo
1. Èeská literatura 19. století
- Karel Jaromír Erben
- Božena Nìmcová

Po$et hodin
2

2. Obraz války v literatuøe
- Jaroslav Hašek – Osudy dobrého
vojáka Švejka
- Erich Maria Remarque – Na západní
frontì klid, Romain Rolland – Petr
a Lucie
- Ernest Hemingway – váleèné romány

4

3. Poezie
- Jaroslav Seifert
- další básníci (dle výbìru)

2

4. Èeská literatura 1. poloviny
20. století
- Ivan Olbracht – Nikola Šuhaj
loupežník
- Eduard Bass – Cirkus Humberto
- Karel Èapek – novináø, spisovatel,
humanista

4

5. Spisovatelé židovského pùvodu
- Karel Poláèek – Bylo nás pìt
- Ota Pavel, Arnošt Lustig
(sportovní reportáže, povídky)
- židovská problematika

3

6. Èeská literatura 2. poloviny
20. století
- Jaroslav Foglar – Rychlé šípy
- Miroslav Horníèek – herec
a spisovatel
- Bohumil Hrabal – rozbor nìkterého
známého díla
- Michal Viewegh – souèasná próza

4
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- charakterizuje literární postavu
(pábitele)
- zajímá se o souèasnou èeskou
beletrii, navštíví školní knihovnu
- vysvìtlí termín exilová literatura,
orientuje se v díle autora (novely,
romány, detektivky)
- objasní pøínos nakladatelství
v Torontu
- zdùvodní význam èeského národního
obrození, uvede pøíklady z èinnosti
buditelù
- popíše okolnosti výstavby Národního
divadla
- vyhledá informace o divadelní
a filmové tvorbì JiøíhoVoskovce
a Jana Wericha
- pochopí význam politické satiry
v životì národa
- zhlédne ukázky z tvorby divadel
malých forem, debatuje o nich
a srovnává rùzná pojetí tvorby
- zná hlavní události z historie naší
kinematografie
- interpretuje zhlédnutý film
- orientuje se v nabídce kulturních
institucí

7. Exilová literatura
- Josef Škvorecký

2

8. Èeské divadlo
- Josef Kajetán Tyl
- Národní divadlo
- Osvobozené divadlo
- Semafor, Divadlo Járy Cimrmana
(60. léta)

7

9. Pøehled ès. a è. filmu
- rozbor vybraného filmového díla

2

10. Kultura
- kulturní instituce v ÈR a v regionu

2
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T!lesná výchova

Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 192
Název a adresa školy:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle
Obecným cílem pøedmìtu je rozvoj pohybových schopností a dovedností žákù. V rámci hodin
tìlesné výchovy seznamujeme žáky s hygienou a bezpeèností pøi sportu, se základy první
pomoci a orientaèní zdatnosti.
Své pohybové dovednosti pak mohou žáci rozvíjet v rámci mimoškolní výchovy ve sportovních
kroužcích.
Každoroènì na škole probíhá øada sportovních soutìží.

Charakteristika uèiva
V tìlesné výchovì na naší škole se snažíme pøispívat k všestrannému rozvoji pohybových
aktivit a pozitivních vlastností osobnosti žáka.
Velmi dobré materiální podmínky naší školy pøispívají ke kvalitì pohybového uèení.
Tìlesná výchova je realizována v dotaci dvou hodin týdnì.
Pomocí pøimìøených prostøedkù tìlesná výchova žáky kultivuje v pohybových projevech.

Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
Žáci jsou vedeni k:
- rozvoji pohybových schopností a dovedností
- rozvoji síly, obratnosti, kloubní pohyblivosti
- rozvoji morálnì volních vlastností
- rozvoji koordinace pohybù, prostorové orientace, estetického projevu
- rozvoji správného držení tìla
- rozvoji soutìživosti, èestnosti, souhry
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Pojetí výuky
Pøedmìt se vyuèuje v 1., 2. i 3. roèníku. Je využíváno tìlocvièného náøadí a náèiní. Výuka
probíhá v tìlocviènì, na atletickém stadiónu, na høišti a v pøírodì.

Pomùcky
Sportovní náøadí a náèiní, odborná literatura, pravidla sportù, èasopisy.

Hodnocení výsledkù žákù
Kontrolní mìøení výkonnosti, pohybových schopností a dovedností.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí
Kompetence k u$ení – motivovat žáky ke kulturnímu projevu a chování pøi pohybových
aktivitách, k péèi o své fyzické i duševní zdraví:
· hledat souvislosti (pøi vyvozování nového uèiva využívat dosavadní poznatky)
· uèit se sebehodnocení (poznávat vlastní pokroky ve vzdìlávání)
Komunikativní kompetence – vést žáky k vyjadøování a vystupování v souladu se zásadami
kultury tìlesného projevu a chování pøi tìlesných aktivitách.
Sociální a personální kompetence – vést žáky k práci ve skupinì, odpovìdnì plnit svìøené
úkoly, pøispívat k vytváøení vstøícných mezilidských vztahù.
Kompetence k %ešení problém" – podnìcovat žáky k tvoøivému myšlení a logickému úsudku:
· volit prostøedky a zpùsoby vhodné ke splnìní aktivit
· využívat vìdomostí získaných døíve
· umìt si najít vhodné informace, orientovat se v nich a vyhodnocovat je
· uplatòovat pøi øešení problémù rùzné postupy (dokázat vybrat nejoptimálnìjší)
· pracovat samostatnì i v týmu, podílet se na realizaci spoleèných èinností
Kompetence využívat prost%edky informa$ních a komunika$ních technologií a pracovat
s informacemi:
· vybírat informace z rùzných zdrojù (tištìných, elektronických a audiovizuálních)
· posuzovat rozdílnou vìrohodnost zdrojù

Uplatnìní prùøezových témat
Ob$an v demokratické spole$nosti
- rozvíjena schopnost jednání s lidmi
- uèit se obhájit svùj názor, hledat kompromisní øešení, odolávat myšlenkové manipulaci,
vážit si hodnot
#lov!k a životní prost%edí
- základní orientace v globálních problémech lidstva
- porozumìní bìžným pøejatým slovùm
- ochrana pøírody a prostøedí
#lov!k a sv!t práce
- motivace k aktivnímu pracovnímu životu
64

-

odpovìdnost za vlastní život i život budoucí generace (dìtí)
dùležitost vzdìlání pro život, schopnost prùbìžnì se vzdìlávat
zformulovat své požadavky
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Tìlesná výchova – 1. roèník
Poèet hodin: 64

Výsledky vzd!lávání
Žák:
- volí správnou výzbroj a výstroj dle
podmínek klimatických, sportovního
prostøedí a tuto udržuje a ošetøuje
- komunikuje a používá odbornou
terminologii
- dovede rozhodovat a zapisovat
výkony
- dovede hodnotit a diskutovat
o pohybových èinnostech
- prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobì a jiným
- popíše jak životní prostøedí
ovlivòuje zdraví lidí
-ovladá v orientovat v terénu podle
mapy, zná topografické znaèky
- ovládá a rozvíjí svalovou sílu,
rychlost, vytrvalost a pohyblivost
- umí uplatòovat zásady sportovního
tréninku
- chová se v pøírodì ekologicky
- dovede rozvíjet obratnost,
koordinaci pohybù, kloubní
pohyblivost, prostorovou orientaci
- koordinuje pohyb s hudbou

- používá herní èinnosti jednotlivce,
herní kombinace, týmové herní
èinnosti
- sleduje výkony jednotlivcù i týmù
- rozliší chování fair play od
nesportovního jednání
- pozná ukazatele své tìlesné
zdatnosti

U$ivo
1. Tìlesná výchova
- bezpeènost a hygiena
- teoretické poznatky
- význam pohybu pro zdraví
- odborné názvosloví
- pravidla her, soutìží a závodù
- pohybové testy
- mìøení výkonù
2. Ochrana èlovìka za
mimoøádných událostí
- první pomoc, úrazy, stavy
ohrožující život
- chování èlovìka pøi mimoøádných
událostech
- topografické znaèky, busola,
orientace v terénu
3. Atletika
- sprint (60, 100m), vytrvalostní bìh
(800, 1500m), nízký a vysoký start,
hod granátem, vrh koulí (3 a 4 kg),
hod kriketovým míèkem, skok daleký
4. Gymnastika
- cvièení s náèiním, cvièení na náøadí
(hrazda, koza, švédská bedna,
trampolína), akrobacie (sestavy), šplh
(tyè, lano), švihadlo
- rytmická gymnastika, aerobik
5. Sportovní hry
- zamìøení na jednotlivé sporty
(pøehazovaná, vybíjená, basketbal)
- okrajovì (kopaná, florbal), herní
kombinace
6. Úpoly
- základní a pøimìøená sebeobrana
- pádové techniky, pøetahy a pøetlaky
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Po$et hodin
2

4

20

16

20

2

Tìlesná výchova – 2. roèník
Poèet hodin: 64

Výsledky vzd!lávání
Žák:
- volí správnou výzbroj a výstroj dle
podmínek klimatických, sportovního
prostøedí a tuto udržuje a ošetøuje
- komunikuje a používá odbornou
terminologii
- ovlivòuje rozhodovat a zapisovat
výkony
- je schopen hodnotit a diskutovat
o pohybových èinnostech
- prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobì a jiným
- popíše jak životní prostøedí
ovlivòuje zdraví lidí
- je schopen se orientovat v terénu
podle mapy, zná topografické znaèky
- dovede rozvíjet svalovou sílu,
rychlost, vytrvalost a pohyblivost
- umí uplatòovat zásady sportovního
tréninku
- chová se v pøírodì ekologicky
- je schopen rozvíjet obratnost,
koordinaci pohybù, kloubní
pohyblivost, prostorovou orientaci
- ovládá sladìní pohybu s hudbou

- používá herní èinnosti jednotlivce,
herní kombinace, týmové herní
èinnosti
- sleduje výkony jednotlivcù i týmù
- pracuje pøi rozhodování
- rozliší chování fair play od
nesportovního jednání
- pozná ukazatele své tìlesné
zdatnosti

U$ivo
1. Tìlesná výchova
- bezpeènost a hygiena
- teoretické poznatky
- význam pohybu pro zdraví
- odborné názvosloví
- pravidla her, soutìží a závodù
- pohybové testy
- mìøení výkonù
2. Ochrana èlovìka za
mimoøádných událostí
- první pomoc, úrazy, stavy
ohrožující život
- chování èlovìka pøi mimoøádných
událostech
- topografické znaèky, busola,
orientace v terénu
3. Atletika
- sprint (60, 100m), vytrvalostní bìh
(800, 1500m), nízký a vysoký start,
hod granátem, vrh koulí (3 a 4 kg),
hod kriketovým míèkem, skok daleký
4. Gymnastika
- cvièení s náèiním, cvièení na náøadí
(hrazda, koza, švédská bedna,
trampolína), akrobacie (sestavy), šplh
(tyè, lano), švihadlo
- rytmická gymnastika, aerobik
5. Sportovní hry
- zamìøení na jednotlivé sporty
(pøehazovaná, vybíjená, basketbal,
odbíjená)
- okrajovì (kopaná, florbal), herní
kombinace, herní systémy
6. Úpoly, pohybové dovednosti
- základní a pøimìøená sebeobrana
- pádové techniky, pøetahy a pøetlaky
- cvièení poøadová, kondièní,
relaxaèní, protahovací, dechová,
cvièení pro správné držení tìla
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Po$et hodin
2

4

20

14

20

4

Tìlesná výchova – 3. roèník
Poèet hodin: 64

Výsledky vzd!lávání
Žák:
- volí správnou výzbroj a výstroj dle
podmínek klimatických, sportovního
prostøedí a tuto udržuje a ošetøuje
- komunikuje a používá odbornou
terminologii
- dokáže rozhodovat a zapisovat
výkony
- je schopen hodnotit a diskutovat
o pohybových èinnostech
- prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobì a jiným
- popíše jak životní prostøedí
ovlivòuje zdraví lidí
- dokáže se orientovat v terénu podle
mapy, využívá topografické znaèky
- dovede rozvíjet svalovou sílu,
rychlost, vytrvalost a pohyblivost
- umí uplatòovat zásady sportovního
tréninku
- chová se v pøírodì ekologicky
- je schopen rozvíjet obratnost,
koordinaci pohybù, kloubní
pohyblivost, prostorovou orientaci
- je schopen sladit pohyb s hudbou

- používá herní èinnosti jednotlivce,
herní kombinace, týmové herní
èinnosti
- sleduje výkony jednotlivcù i týmù
- pracuje pøi rozhodování
- rozliší chování fair play od
nesportovního jednání
- pozná ukazatele své tìlesné
zdatnosti

U$ivo
1. Tìlesná výchova
- bezpeènost a hygiena
- teoretické poznatky
- význam pohybu pro zdraví
- odborné názvosloví
- pravidla her, soutìží a závodù
- pohybové testy
- mìøení výkonù
2. Ochrana èlovìka za
mimoøádných událostí
- první pomoc, úrazy, stavy
ohrožující život
- chování èlovìka pøi mimoøádných
událostech
- topografické znaèky, busola,
orientace v terénu
3. Atletika
- sprint (60, 100m), vytrvalostní bìh
(800, 1500m), nízký a vysoký start,
hod granátem, vrh koulí (3 a 5 kg),
hod kriketovým míèkem, skok daleký
4. Gymnastika
- cvièení s náèiním, cvièení na náøadí
(hrazda, koza, švédská bedna,
trampolína), akrobacie (sestavy), šplh
(tyè, lano), švihadlo
- rytmická gymnastika, aerobik
5. Sportovní hry
- zamìøení na jednotlivé sporty
(pøehazovaná, vybíjená, basketbal,
odbíjená)
- okrajovì (kopaná, florbal), herní
kombinace, herní systémy
6. Úpoly, pohybové dovednosti
- základní a pøimìøená sebeobrana
- pádové techniky, pøetahy a pøetlaky
- cvièení poøadová, kondièní,
relaxaèní, protahovací, dechová,
cvièení pro správné držení tìla
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Po$et hodin
2

4

20

14

20

4

Informa$ní a komunika$ní
technologie

Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 96
Název a adresa školy:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle
Cílem vzdìlávání v informaèních a komunikaèních technologiích je nauèit žáky pracovat s
prostøedky informaèních a komunikaèních technologií a pracovat s informacemi tak, aby byli
schopni je efektivnì využívat v prùbìhu pøípravy, v dalším studiu i pøi výkonu povolání po
absolvování školy, ale i v soukromém a obèanském životì. Žáci porozumí základùm
informaèních a komunikaèních technologií, nauèí se na uživatelské úrovni používat operaèní
systém, kanceláøský software, budou pracovat s dalším bìžným aplikaèním programovým
vybavením a budou schopni nauèit se používat nové aplikace. Dovedou efektivnì vyhledávat
informace a komunikovat prostøednictvím internetu.

Charakteristika uèiva
V pøedmìtu Informaèní a komunikaèní technologie budou probírány rùzné tematické celky.
Jako základ je tøeba podrobnì seznámit žáka se základními pojmy z IKT. Další dùležitou èástí
jsou operaèní systémy a poèítaèové sítì. Orientace v nich a jejich zvládnutí po praktické stránce
je základem pro další práci. Další èást je vìnována textovým procesorùm a jejich využití. V
jiné èásti osnovy jsou probírány tabulkové procesory a grafické vyjádøení tabulek. Následuje
èást vìnovaná úvodu do poèítaèové grafiky. Poslední èást je vìnována internetu a komunikaci
jako základnímu otevøenému informaènímu zdroji a prostøedku pro dorozumívání mezi
úèastníky.
Vzdìlávání by mìlo vytvoøit pøedpoklady pro získání odborných vìdomostí a dovedností, dále
vytvoøit návyky k trvalému a pravidelnému vzdìlávání v oboru IKT v souladu s rozvojem
výpoèetní techniky a výrobních technologií. Toto by mìlo napomoci k rozvoji technického
myšlení jak v pøedmìtu IKT, tak v ostatních pøedmìtech.
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Výuka je rozdìlena na teoretickou èást, ve které žáci dostanou jistou èást dùležitých informací,
bez kterých nelze dále postupovat, a na praktickou èást, která by mìla zaujímat nejvìtší prostor
daný výuce. Zde by si žáci mìli dobøe osvojit ovládání poèítaèe a široké možnosti jeho
využívání nejen v rámci pøedmìtu, ale pøedevším pro život. Tøetí èást výuky je pøipravena pro
vytváøení souhrnných projektù na konci jednotlivých probíraných témat.

Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
Žáci jsou vedeni k:
- využívání prostøedkù informaèních a komunikaèních technologií pøi dalším
studiu i v praktickém životì
- zpracování dat v poèítaèi, k práci s operaèním systémem a s daty
- práci s bìžným základním a aplikaèním programovým vybavením
- komunikaci pomocí internetu, k získávání a využívání informací z celosvìtové
sítì Internet a k orientaci v nich
- uvìdomìní si nutnosti posuzování vìrohodnosti informací
- prezentaci informací a výsledkù své práce
- aktivnímu používání prostøedkù zabezpeèení dat pøed zneužitím a k ochranì dat
pøed znièením
- dodržování autorských práv
- získání dùvìry ve vlastní schopnosti pøi práci s prostøedky informaèních
- a komunikaèních technologií
- získání potøeby dále se vzdìlávat a využívat nové prostøedky a aplikace

Pojetí výuky
Výuka pøedmìtu je koncipována tak, aby vedla žáky k uplatòování jejich znalostí a dovedností
v samostatných cvièeních. Èást výuky je nezbytnì nutné realizovat teoretickou formou, kdy
jsou žákùm vysvìtleny a prezentovány potøebné informace ke zvládnutí daného tematického
celku. K zajištìní zpìtné vazby od žákù je nutné provádìt systematické ovìøování nabytých
znalostí. Praktická výuka probíhá v nové poèítaèové uèebnì, kdy každý žák mùže samostatnì
pracovat u poèítaèe na zadaných úlohách.

Hodnocení výsledkù žákù
Ke každému tématu budou zaøazovány ovìøovací praktické úkoly, které budou všichni žáci
øešit soubìžnì. Znalost nìkterých témat bude ovìøována písemným zkoušením, testem nebo
formou vytvoøené prezentace. Klasifikace bude vycházet nejen z výsledkù zkoušení žáka, ale
bude zohlednìn i pøístup žáka k øešení jednotlivých úloh pøi procvièování uèiva. Hodnocení se
bude øídit klasifikaèním øádem, který je souèástí školního øádu. Hodnocení bude mít motivaèní
charakter, žáci budou vedeni tak, aby cítili potøebu vzdìlávat se s ohledem na využitelnost
získaných znalostí a dovedností v dalším studiu i v praktickém životì.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí
Kompetence k u$ení:
· mít pozitivní vztah k uèení a vzdìlávání
· ovládat rùzné techniky uèení, umìt si vytvoøit vhodný studijní režim a podmínky
· sledovat a hodnotit pokrok pøi dosahování cílù svého uèení, pøijímat hodnocení
výsledkù svého uèení ze strany jiných lidí
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·
·
·
·
·

s porozumìním poslouchat mluvené projevy (napø. výklad, pøednášku, proslov aj.)
poøizovat si poznámky
uplatòovat rùzné zpùsoby práce s textem (zvláštì studijní a analytické ètení), umìt
efektivnì vyhledávat a zpracovávat informace
využívat ke svému uèení rùzné informaèní zdroje vèetnì zkušeností svých i jiných lidí
znát možnosti svého dalšího vzdìlávání, zejména v oboru a povolání

Kompetence sociální a personální – vést žáky k práci ve skupinì:
· pøijímat a odpovìdnì plnit svìøené úkoly
· pøispívat k vytváøení vstøícných mezilidských vztahù a k pøedcházení konfliktù
· reagovat adekvátnì na hodnocení svého vystupování, umìt pøijímat radu i kritiku
· ovìøovat si získané poznatky
· adaptovat se na mìnící se životní a pracovní podmínky
Kompetence k %ešení problém":
· porozumìt zadání úkolu nebo urèit jádro problému, získat informace potøebné k øešení
problému, navrhnout zpùsob øešení a zdùvodnit jej, vyhodnotit a ovìøit správnost
zvoleného postupu a dosažené výsledky
· spolupracovat pøi øešení problémù s jinými lidmi (týmové øešení)
· uplatòovat pøi øešení problémù rùzné metody myšlení a myšlenkové operace, volit
prostøedky a zpùsoby (pomùcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnìní jednotlivých aktivit
· využívat zkušeností a vìdomostí nabytých døíve
Kompetence využívat prost%edky informa$ních a komunika$ních technologií a pracovat s
informacemi:
· komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostøedky online a offline
komunikace
· pracovat s bìžným základním a aplikaèním programovým vybavením
· pracovat s informacemi z rùzných zdrojù nesenými na rùzných médiích (tištìných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostøedkù informaèních
a
komunikaèních technologií
· pracovat s osobním poèítaèem a dalšími prostøedky informaèních a komunikaèních
technologií
· uèit se používat nové aplikace
· uvìdomovat si nutnost posuzovat rozdílnou vìrohodnost rùzných informaèních zdrojù
a kriticky pøistupovat k získaným informacím, být mediálnì gramotní
· získávat informace z otevøených zdrojù, zejména pak s využitím internetu

Uplatnìní prùøezových témat
Vzdìlávací pøedmìt jako celek pokrývá následující prùøezová témata:
#lov!k a sv!t práce
- k tomuto tématu mají vztah všechny tematické celky pøedmìtu Informaèní
a komunikaèní technologie
- žáci se uèí pracovat s informacemi a uvìdomují si, že je informace zboží se všemi
dùsledky a dopady ve spoleènosti
- žáci si osvojují praktické èinnosti, které budou moci nabízet a uplatòovat v pracovním
procesu
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-

dosažené znalosti a dovednosti z oboru informaèních technologií pomáhají dotváøet
profesní profil jedince a jsou zárukou kvalitního uplatnìní ve spoleènosti
znalost informaèních a komunikaèních technologií a odbornost dává dobrou záruku pøi
vstupu na trh práce

#lov!k a životní prost%edí
- téma je dùležité v pochopení zásadního významu pøírody a životního prostøedí pro
èlovìka, též záleží na povìdomí èlovìka o základních ekologických zákonitostech
a
negativních dopadech pùsobení èlovìka na pøírodu a životní prostøedí
- žáci si bìhem vyuèovacího procesu budují takové postoje a hodnotové orientace, na
jejichž základì budou utváøet svùj budoucí životní styl v mezích udržitelného rozvoje a
podle ekologicky pøijatelných hledisek
Ob$an v demokratické spole$nosti
- postoj k demokracii zaujímají žáci i v prostøedí školní výuky, uplatòují ho pøi vlastní
komunikaci s okolím, pøi spolupráci v pracovním týmu, na spoleèných akcích školy i
v mimoškolních aktivitách
- pøi výuce informaèních a komunikaèních technologií se nauèí správnému využívání
moderních komunikaèních prostøedkù, zpracování a prezentaci projektù v souladu se
spoleèenskými normami a na základì utváøeného právního vìdomí
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Informaèní a komunikaèní technologie – 1. roèník
Poèet hodin: 32

Výsledky vzd!lávání

Žák:
- používá poèítaè a jeho periferie
(obsluhuje je, detekuje chyby,
vymìòuje spotøební materiál)
- uvìdomuje si možnosti a výhod, ale
i rizik (zabezpeèení dat pøed
zneužitím, ochrana dat pøed znièením,
porušování autorských práv)
a omezení (zejména technických
a technologických) spojených
s používáním výpoèetní techniky
- dodržuje zásady zabezpeèení dat
pøed zneužitím a ochrany dat pøed
znièením
- nastavuje uživatelské prostøedí
operaèního systému
- orientuje se v analogii ve funkcích
a ve zpùsobu ovládání rùzných
aplikací
- vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro øešení bìžných
konkrétních úkolù
- pracuje s nápovìdou
- orientuje se v systému adresáøù,
ovládá základní práce se soubory
(vyhledávání, kopírování, pøesun,
mazání)
- odlišuje a rozpoznává základní typy
souborù a pracuje s nimi

U$ivo
Práce s poèítaèem, operaèní systém,
soubory, adresáøová struktura,
souhrnné cíle
Souèásti poèítaèe, Hardware
Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci
– práce s PC a elektrickými zaøízeními

Po$et hodin
12

2

Média, jednotky, kapacita
Komprese dat
Programy pro komprimaci
Ochrana autorských práv

2

Software (a autorská práva)
Operaèní systémy (základní
charakteristika a rozdìlení)
Základní aplikaèní vybavení OS
Tlaèítko Start
Prostøedí oken (Windows)
Nápovìdy a manuály

3

Soubory a složky
Základní rozdìlení souborù
Souborové manažery

5

Práce se standardním aplikaèním
programovým vybavením
- vytváøí, upravuje a uchovává textové Textové editory a procesory
dokumenty
(charakteristika a rozdìlení)
Základní ovládání
Formátování písma a odstavce
Jednoduchý text
- ovládá základní práce s tabulkovým
Tabulkové procesory (charakteristika,
procesorem (editace, vyhledávání,
rozdìlení, základní pojmy)
matematické operace, základní funkce, Formát buòky
pøíprava pro tisk, tisk)
(písmo, zarovnání, výplò)
- zná hlavní typy grafických formátù,
Grafické editory (charakteristika,
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16
4

4

4

na základní úrovni grafiku tvoøí
a upravuje

- používá bìžné základní a aplikaèní
programové vybavení
- pracuje s dalšími aplikacemi
používanými v pøíslušné profesní
oblasti

- uvìdomuje si specifika práce v síti
(vèetnì rizik), využívá její možnosti
a pracuje s jejími prostøedky
- komunikuje elektronickou poštou,
ovládá i zasílání pøílohy, èi naopak její
pøijetí a následné otevøení
- ovládá další bìžné prostøedky online
a offline komunikace

- volí vhodné informaèní zdroje
k vyhledávání požadovaných
informací a odpovídající techniky
(metody, zpùsoby) k jejich získávání
- získává a využívá informace
z otevøených zdrojù, zejména pak
z celosvìtové sítì Internet, ovládá
jejich vyhledávání
- orientuje se v získaných informacích,
tøídí je, vyhodnocuje, provádí jejich
výbìr
- zaznamenává a uchovává textové,
grafické i numerické informace
zpùsobem umožòujícím jejich další
využití
- uvìdomuje si nutnost posouzení
validity informaèních zdrojù a použití
informací relevantních pro potøeby
øešení konkrétního problému
- správnì interpretuje získané
informace
- zvolí jednoduché grafické ztvárnìné
informace (schémata, grafy apod.)

rozdìlení, základní pojmy)
Digitální fotografie (jednoduchá
editace)
Jednoduchá bitmapová grafika
Prezentaèní programy (charakteristika,
rozdìlení, základní pojmy)
Jednoduchá prezentace (návrh snímku,
vložení textového pole, nastavení
pozadí, písmo, vložení obrázku)
Práce v lokální síti, elektronická
komunikace, komunikaèní
a pøenosové možnosti internetu
Sí•, pøihlášení do sítì, sí•ová jednotka,
specifika a bezpeènost pøi práci
v lokální síti
Sí•ová adresa, e-mail
(charakteristika, úèet)

Informaèní zdroje, celosvìtová
poèítaèová sí• Internet
Vyhledávaèe a katalogy
(charakteristika, rozdìlení, základní
pojmy)
Jednoduché vyhledávání, porovnávání
z více zdrojù, validita informací
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Informaèní a komunikaèní technologie – 2. roèník
Poèet hodin: 32

Výsledky vzd!lávání

Žák:
- používá poèítaè a jeho periferie
(obsluhuje je, detekuje chyby,
vymìòuje spotøební materiál)
-uvìdomuje si možností a výhod, ale
i rizik (zabezpeèení dat pøed
zneužitím, ochrana dat pøed znièením,
porušování autorských práv)
a omezení (zejména technických
a technologických) spojených
s používáním výpoèetní techniky
- dodržuje zásady zabezpeèení dat
pøed zneužitím a ochrany dat pøed
znièením
- nastavuje uživatelské prostøedí
operaèního systému
- uvìdomuje si analogie ve funkcích
a ve zpùsobu ovládání rùzných
aplikací
- vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro øešení bìžných
konkrétních úkolù
- pracuje s nápovìdou
- orientuje se v systému adresáøù,
ovládá základní práce se soubory
(vyhledávání, kopírování, pøesun,
mazání)
- odlišuje a rozpoznává základní typy
souborù a pracuje s nimi

U$ivo
Práce s poèítaèem, operaèní systém,
soubory, adresáøová struktura,
souhrnné cíle
Periferie, jejich pøipojení a nastavení
Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci
– práce s PC a elektrickými zaøízeními

Po$et hodin
9

Jednotky kapacity – pokroèilé
Komprese dat (použití komprimaèních
programù)

2

Správa vlastní plochy
Pøíslušenství – systémové nástroje
Instalace programù

3

Soubory a složky – vlastnosti
Asociace souborù a aplikaèního
softwaru (vyhledávání vhodných
programù)

2

Práce se standardním aplikaèním
programovým vybavením
- vytváøí, upravuje a uchovává textové Formátování stránky
dokumenty
Zobrazení, vložení hlavièky a patièky
Vkládání objektù (obrázek)
- ovládá základní práce s tabulkovým
Listy
procesorem (editace, vyhledávání,
Vložení jednoduchých vzorcù
matematické operace, základní funkce, Vkládání objektù
pøíprava pro tisk, tisk)
Online tabulkové procesory
- rozlišuje hlavní typy grafických
Digitální video (základní pojmy,
formátù, na základní úrovni grafiku
programy pro editaci)
tvoøí a upravuje
Editace digitální fotografie (barvy,
aplikace filtrù, úprava pro e-mail
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17
4

4

4

- používá bìžné základní a aplikaèní
programové vybavení
- pracuje s dalšími aplikacemi
používanými v pøíslušné profesní
oblasti

- uvìdomuje si specifika práce v síti
(vèetnì rizik), využívá její možnosti
a pracuje s jejími prostøedky
- komunikuje elektronickou poštou,
ovládá i zasílání pøílohy, èi naopak její
pøijetí a následné otevøení
- ovládá další bìžné prostøedky online
a offline komunikace

- volí vhodné informaèní zdroje
k vyhledávání požadovaných
informací a odpovídající techniky
(metody, zpùsoby) k jejich získávání
- získává a využívá informace
z otevøených zdrojù, zejména pak
z celosvìtové sítì Internet, ovládá
jejich vyhledávání
- orientuje se v získaných informacích,
tøídí je, vyhodnocuje, provádí jejich
výbìr
- zaznamenává a uchovává textové,
grafické i numerické informace
zpùsobem umožòujícím jejich další
využití
- uvìdomuje si nutnost posouzení
validity informaèních zdrojù a použití
informací relevantních pro potøeby
øešení konkrétního problému
- správnì interpretuje získané
informace
- rozumí jednoduchým graficky
ztvárnìným informacím (schémata,
grafy apod.)

a internet)
Prezentace (vložení odkazù, možnosti
ukazatele, pøechod snímku,
automatické pøehrání, motivy)
Antiviry a firewally (charakteristika,
rozdìlení, základní pojmy)
Práce v lokální síti, elektronická
komunikace, komunikaèní
a pøenosové možnosti internetu
Server, pracovní stanice, pøipojení k
síti, firewall
Sdílení dokumentù a prostøedkù
v LAN a WAN síti
Internetové prohlížeèe a jejich
základní nastavení
E-mail (vkládání a otevírání pøíloh,
bezpeènost)
Chat, messenger, videokonference
Informaèní zdroje, celosvìtová
poèítaèová sí• Internet
Pokroèilé vyhledávání podle typu
informací
Uložení vyhledaných informací,
ochrana autorských práv
Netiketa

76

5

4

4

2
2

Informaèní a komunikaèní technologie – 3. roèník
Poèet hodin: 32

Výsledky vzd!lávání

Žák:
- používá poèítaè a jeho periferie
(obsluhuje je, detekuje chyby,
vymìòuje spotøební materiál)
- uvìdomuje si možnosti a výhod, ale
i rizik (zabezpeèení dat pøed
zneužitím, ochrana dat pøed znièením,
porušování autorských práv)
a omezení (zejména technických
a technologických) spojených
s používáním výpoèetní techniky
- dodržuje zásady zabezpeèení dat
pøed zneužitím a ochrany dat pøed
znièením
- nastavuje uživatelské prostøedí
operaèního systému
- uvìdomuje si analogie ve funkcích a
ve zpùsobu ovládání rùzných aplikací
- vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro øešení bìžných
konkrétních úkolù
- pracuje s nápovìdou
- orientuje se v systému adresáøù,
ovládá základní práce se soubory
(vyhledávání, kopírování, pøesun,
mazání)
- odlišuje a rozpoznává základní typy
souborù a pracuje s nimi

- vytváøí, upravuje a uchovává textové
dokumenty

U$ivo
Práce s poèítaèem, operaèní systém,
soubory, adresáøová struktura,
souhrnné cíle
Periferie a ovládací panely, pøipojení
tiskárny, správce zaøízení
Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci
– práce s PC a elektrickými zaøízeními
Prostøedky pro zabezpeèení dat pøed
zneužitím a znièením (zálohování
a šifrování)
Autorská práva

Po$et hodin
8

2

2

Ovládací panely
Správa poèítaèe
Centrum zabezpeèení a obnova
systému

3

Soubory a složky – zabezpeèení
a práva

1

Práce se standardním aplikaèním
programovým vybavením
Styly
Tisk
Vkládání objektù (tabulka, tvary
a malování)
Online textové editory
Sdílení dat
Jednoduché grafy
Formuláøe

18

- ovládá základní práce s tabulkovým
procesorem (editace, vyhledávání,
matematické operace, základní funkce,
pøíprava pro tisk, tisk)
- popíše hlavní typy grafických
Online grafické editory
formátù, na základní úrovni grafiku
Vkládání textu do obrázku
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4

4

4

tvoøí
a upravuje
- používá bìžné základní a aplikaèní
programové vybavení
- pracuje s dalšími aplikacemi
používanými v pøíslušné profesní
oblasti

- uvìdomuje si specifika práce v síti
(vèetnì rizik), využívá její možnosti
a pracuje s jejími prostøedky
- komunikuje elektronickou poštou,
ovládá i zasílání pøílohy, èi naopak její
pøijetí a následné otevøení
- ovládá další bìžné prostøedky online
a offline komunikace

- volí vhodné informaèní zdroje
k vyhledávání požadovaných
informací a odpovídající techniky
(metody, zpùsoby) k jejich získávání
- získává a využívá informace
z otevøených zdrojù, zejména pak
z celosvìtové sítì Internet, ovládá
jejich vyhledávání
- orientuje se v získaných informacích,
tøídí je, vyhodnocuje, provádí jejich
výbìr
- zaznamenává a uchovává textové,
grafické i numerické informace
zpùsobem umožòujícím jejich další
využití
- uvìdomuje si nutnost posouzení
validity informaèních zdrojù a použití
informací relevantních pro potøeby
øešení konkrétního problému
- správnì interpretuje získané
informace
- rozumí jednoduchým graficky
ztvárnìným informacím (schémata,
grafy apod.)

Komprimace
Dávková úprava
Sdílení dat (online fotoalba)
Prezentace (zvýraznìní, poznámky,
jednoduchá animace)
Online prezentaèní programy
Antiviry a firewally (základní
nastavení, aktualizace, druhy
a zpùsoby odstranìní virù)
Práce v lokální síti, elektronická
komunikace, komunikaèní
a pøenosové možnosti internetu
Základní typologie poèítaèové sítì
Typy pøipojení k síti a základní sí•ové
prvky
E-mail (bezpeènost, spam – základní
informace, filtrace)
Internetová telefonie, komunikaèní
programy a rizika jejich používání
Informaèní zdroje, celosvìtová
poèítaèová sí• Internet
Sdílení získaných dat na síti
Sociální sítì, jejich výhody
a nebezpeèí
Bezpeènost na internetu
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6

4

4

2
2

Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 96

Botanika

Název a adresa školy:
Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle
Ve všeobecné rovinì seznámit žáky se základními èástmi rostlinného tìla a s procesy, které
v rostlinách probíhají. Seznámit žáky s hlavními zástupci rostlinných èeledí, dùležitých pro
kvìtináøské a floristické práce.

Charakteristika uèiva
Uèivo se zamìøuje na tematické celky, které shrnují základy botaniky. Dùraz je kladen na
využívání poznatkù z botaniky ve floristické tvorbì. Uèivo pøedmìtu botanika je zaøazeno do
prvního roèníku. Základní botanické pojmy a klasifikace botanického systému.

Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
Žáci jsou vedeni k:
- zdravému sebevìdomí a objektivnímu hodnocení svých schopností
- upevòování znalostí z odborných pøedmìtù a jejich využití v praxi
- vytváøení odpovìdného pøístupu k plnìní povinností a respektování stanovených
pravidel
- rozvíjení praktických znalostí a dovedností
- rozvoji dovednosti uèit se a zvyšování svojí kvalifikace – celoživotní vzdìlávání
- získávání dùvìry ve vlastní schopnosti, vytrvalosti a kritiènosti
- utváøení vlastních názorù, aby se snažili je obhajovat a nenechali sebou manipulovat
- tomu, aby se oprostili od pøedsudkù ve vztahu k lidem jiné víry, národnosti, politické
pøíslušnosti nebo sociálního zaøazení
- tomu, aby si vážili života, zdraví, životního prostøedí, materiálních a duchovních
hodnot
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Pojetí výuky
Kromì bìžnì využívaných metod vyuèování, jako je výklad, øízený rozhovor a diskuse, je
významnou pracovní metodou poøádání exkurzí do národopisného a pøírodovìdného muzea a
do okolních chránìných území (Blatská stezka). Využívá se interaktivní tabule, atlasy rostlin.
Obsah pøedmìtu dává pøedpoklad, aby žáci ve své profesi pracovali pøedevším s ohledem na
životní prostøedí.

Hodnocení výsledkù žákù
Kriteria hodnocení odpovídají OU, PrŠ a ZŠ Sobìslav. Jednotlivá hodnocení se provádìjí
stupni 1 – 5.
Zpùsoby hodnocení: frontální opakování, písemné práce, ústní zkoušení, zapojení do diskuzí na
dané téma, domácí úkoly. Je uplatòován individuální pøístup ke slabším žákùm.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí
Kompetence k u$ení– motivovat žáky pro celoživotní vzdìlávání, vést je k tomu, aby byli
schopni pøijímat nové informace :
· pracovat s texty (vyhledávat a tøídit informace, samostatnì reprodukovat obsah, poznat
podstatné sdìlení v textu)
· hledat souvislosti (pøi vyvozování nového uèiva využívat dosavadní poznatky žákù)
· s porozumìním poslouchat mluvené projevy (výklad uèitele, sdìlení spolužákù, referáty
apod.)
· uèit se sebehodnocení (poznávat vlastní pokroky ve vzdìlávání, umìt najít chyby,
kterých se dopustili a pouèit se z nich)
· vytvoøit si vhodný studijní režim (ustálené postupy pøi osvojování uèiva), èastým
opakováním upevòovat získané vìdomosti a dovednosti
Kompetence sociální a personální – vést žáky k práci ve skupinì, pøijímat a odpovìdnì plnit
svìøené úkoly:
· pøispívat k vytváøení vstøícných mezilidských vztahù a k pøedcházení konfliktù
· reagovat adekvátnì na hodnocení svého vystupování, umìt pøijímat radu i kritiku
· ovìøovat si získané poznatky
· adaptovat se na mìnící se životní a pracovní podmínky
Kompetence k %ešení problém" – podnìcovat žáky k tvoøivému myšlení a logickému úsudku:
· volit prostøedky a zpùsoby vhodné ke splnìní aktivit
· využívat vìdomostí získaných døíve
· umìt si najít vhodné informace, orientovat se v nich a vyhodnocovat je
· uplatòovat pøi øešení problémù rùzné postupy (dokázat vybrat nejoptimálnìjší)
· pracovat samostatnì i v týmu, podílet se na realizaci spoleèných èinností
Kompetence využívat prost%edky informa$ních a komunika$ních technologií a pracovat
s informacemi:
· pracovat s poèítaèem – získávat informace z internetu
· komunikovat elektronickou poštou
· správnì telefonovat
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vybírat informace z rùzných zdrojù (tištìných, elektronických a audiovizuálních), posuzovat
rozdílnou vìrohodnost zdrojù

Uplatnìní prùøezových témat:
Obèan v demokratické spoleènosti
- rozvíjena schopnost jednání s lidmi
- diskuse na rùzná témata
- uèit se obhájit svùj názor, hledat kompromisní øešení, odolávat myšlenkové manipulaci,
vážit si hodnot
Èlovìk a životní prostøedí
- základní orientace v globálních problémech lidstva
- porozumìní bìžným pøejatým slovùm
Èlovìk a svìt práce
- motivace k aktivnímu pracovnímu životu
- odpovìdnost za vlastní život i život budoucí generace (dìtí)
- dùležitost vzdìlání pro život, schopnost prùbìžnì se vzdìlávat
- zformulovat své požadavky
- ústnì i písemnì se prezentovat pøi jednání s potenciálními zamìstnavateli (napsat žádost,
odpovìdìt na inzerát, sestavit životopis, vyplnit osobní dotazník)
Informaèní a komunikaèní technologie
- efektivní využití internetu
- kritický pøístup k získaným informacím , mediální gramotnost
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Botanika – 1.roèník
Poèet hodin: 96
Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Žák:
- zná základní botanické pojmy

1. Úvod do botaniky a její rozdìlení

- popíše základní stavbu rostlinné
buòky
vyjmenuje základní rostlinná pletiva

- vyjmenuje základní rostlinné orgány
a jejich druhy

- popíše základy pøemìny látkové

- vyjmenuje základní vegetaèní zóny

- popíše základní systematické
jednotky
- zná základní rody rostlin, se
zamìøením na jejich využití ve
floristické tvorbì
- vyjmenuje základní rody rostlin,
se zamìøením na jejich využití
v kvìtináøské výrobì

Rozvrh hodin
2

2. Anatomie rostlin
- buòka a rostlinná pletiva

11

3. Morfologie rostlinných orgánù a
jejich modifikace

15

6
4. Fyziologie rostlin
- fyziologie pøemìny látkové
(metabolismus) rostlin
- fyziologie rozmnožování, rùstu
a vývoje rostlin
- fyziologie pohybù rostlin
2
5. Rostliny a životní prostøedí
- rozšíøení rostlin na Zemi (vegetaèní
zóny a stupnì)
6. Teorie evoluce a botanický systém 45
-Ch. Darwin, základní systematické
jednotky (klasifikace
rostlin),botanické názvosloví
-botanický systém

7. Poznávání rostlin
- pozná základní rody rostlin, rostoucí
ve volné pøírodì, které mùže využít
k floristické tvorbì
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Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 64

Základy zahradnictví

Název a adresa školy:
Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle
Pøedmìt Základy zahradnictví patøí do odborného vzdìlávacího povinného základu oboru
zahradnictví. Tento pøedmìt poskytuje obecné znalosti týkající se celého oboru, od podmínek
pro pìstování rostlin, vhodnosti použití zemin a substrátù, výživy a hnojení rostlin, osevních
postupù, po množení rostlin a jejich ochrany pøed chorobami a škùdci. Seznamuje nás se
základními pìstitelskými zásahy, s používáním strojù i drobné mechanizace. Využívá poznatky
získané v pøedmìtech Ekologie, Základy botaniky a Informaèní a komunikaèní technologie,
uvádí souvislosti mezi tìmito pøedmìty.

Charakteristika uèiva
Výuka pøedmìtu Základy zahradnictví smìøuje k tomu, aby žáci umìli orientaènì posoudit
základní povìtrnostní a klimatické èinitele z hlediska zahradnické výroby, rozlišit základní
pùdní typy, vhodnì zvolit jednotlivé pracovní operace pøi zpracování pùdy, umìt urèit a použít
hnojiva k výživì rostlin, charakterizovat jednotlivé zpùsoby množení rostlin, znát pracovní
postupy pøi výsadbì a pìstební zásahy pøi dalším ošetøování rostlin, posoudit nejvhodnìjší
zpùsob ochrany rostlin pøed choroby a škùdci. Zároveò také aplikovat obecné poznatky z teorie
do pøedmìtu Odborný výcvik i do praktického života a respektovat zásady péèe o životní
prostøedí.
Žáci jsou vedeni k:
- rozvoji základních poznatkù o procesech, probíhajících v pøírodì
- osvojení vìdomostí o obecných podmínkách pro zahradnickou výrobu
- dodržování zásad a pøedpisù BOZP
- utváøení a kultivaci ekologického chování

Pojetí výuky
Pøedmìt je zaøazen do 1.roèníku, 2 vyuèovací hodiny týdnì
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Tento pøedmìt seznamuje žáky s významem zahradnické výroby a poskytuje základní
vìdomosti o obecných podmínkách pro zahradnictví. Zároveò žáci získávají základní
informace o vhodném prostøedí pro pìstování rostlin, jejich rozmnožování a následném
ošetøování. Seznamují se s možností výživy rostlin a jejich ochrany. Pøi výuce se pøihlíží
k zásadám a principùm zahradnické výroby, uèivo je dle nových poznatkù prùbìžnì
aktualizováno. Základní vyuèovací metodou je výklad s použití didaktické techniky, uèebnice,
prospektù a vzorkù.

Hodnocení výsledkù žákù
Žáci jsou hodnoceni na základì porozumìní a používání základních zahradnických termínù.
Základem pro hodnocení je ústní zkoušení, testy, písemné práce a pøístup k plnìní zadaných
prací. Zároveò je kladen dùraz na aplikaci získaných vìdomostí v jiných pøedmìtech nebo
Odborném výcviku.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí.
Kompetence k u$ení
·
·
·

prohloubení a rozšíøení vìdomostí žákù o podmínkách pro pìstování rostlin
osvojení základních poznatkù a pracovních postupù dùležitých v zahradnické výrobì
nauèit se ekologickému chování a kladnému vztahu k životnímu prostøedí

Kompetence k %ešení problém"
·
·

pracovat samostatnì nebo ve skupinách na øešení urèitého úkolu
navrhnout vhodný postup pro zadaný úkol

Uplatnìní prùøezových témat:
#lov!k a životní prost%edí
- žáci se uèí kladnému vztahu k pøírodì
- jsou seznámeni se základními principy péèe o životní prostøedí,
zvláštì vzhledem k šetrnému používání hnojiv a postøikù k ochranì
rostlin

Informa$ní a komunika$ní technologie
- žáci by mìli umìt efektivnì pracovat s internetem
- nalézt potøebné informace a dùležité údaje pro práci v zahradnictví,
zvláštì pokud jde o aktualizaci pøípravkù chemické ochrany rostlin
a prùmyslových hnojiv

Ob$an v demokratické spole$nosti
- žáci jsou vedeni k tomu, aby dovedli jednat s lidmi
- umìli diskutovat a hledat kompromisy
- vážili si materiálních hodnot a životního prostøedí
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Základy zahradnictví - 1. roèník
Poèet hodin: 64

Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Žák:
- charakterizuje význam pøedmìtu
pro uplatnìní na trhu práce
- objasní návaznost pøedmìtu na
Základy botaniky, Ekologii a
Odborný výcvik

1.Úvod do pøedmìtu
- seznámení s obsahem pøedmìtu
Základy zahradnictví
- odvìtví zahradnické výroby
- vztah zahradnictví k životnímu
prostøedí

2

2. Pøirozené podmínky pro
pìstování rostlin
- svìtlo

9

- objasní význam svìtla pro rostlinu
- rozumí termínùm fotosyntéza,
fotoperiodismus, zatemòování,
pøisvìtlování, stínování
- rozlišuje teplotní nároky rostlin dle
pùvodu, fáze rùstu a vývoje
- charakterizuje význam vody pro
rostliny
- vysvìtlí pojmy atmosférické srážky,
vlhkost vzduchu, vodní zdroje,
zálivka
- charakterizuje složení vzduchu a
význam složek vzduchu pro rostliny
- objasní zpùsob ochrany a využívání
pøírodních zdrojù
- vysvìtlí pojem tlak vzduchu,
podmínky pro cirkulaci ovzduší,
vznik vìtru, vodních srážek a jejich
spojitost s teplotou vzduchu a
sluneèním záøením
- charakterizuje pøedpovìd´ poèasí a
klimatické údaje
- pracuje s údaji z internetu
- - objasní vznik pùdy pomocí
zvìtrávání hornin a pùdotvorného
procesu
- vyjmenujte a charakterizujte
základní pùdní typy a složení pùdy
- vysvìtlí fyzikální, chemické a
biologické vlastnosti pùdy ve vztahu
k rostlinám
- rozumí významu humusu pro

Po$et hodin

- teplo
- voda
- vzduch

- meteorologické prvky a jejich mìøení

- pøedpovìï poèasí
- podnebí, zmìny klimatu

3. Pùda
- vznik pùdy

- pùdní typy
- vlastnosti pùdy

- význam humusu v pùdì
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9

rostliny a jeho vzniku
- popíše péèi o pùdu jako souèást
životního prostøedí
- rozumí významu ochrany zdraví
- vysvìtlí rozdíly mezi pùdou a
zahradnickými zeminami, substráty
- vyjmenuje vlastnosti a mísení
jednotlivých zemin, substrátù
s ohledem na využití v zahradnické
výrobì
- vysvìtlí rozdíly mezi fyzikální a
chemickou dezinfekcí pùdy
- aplikuje ochranu pøírody, životního
prostøedí a zdraví
- vysvìtlí jednotlivé pracovní operace
pøi základním a povrchovém
zpracování pùdy
- vysvìtlí význam pøedse•ové
pøípravy pùdy a úpravy po setí a
výsadbì
- rozdìlí a charakterizuje mechanizaci
a její použití v zahradnictví
- porozumí návodùm k použití a
aplikovat je na danou mechanizaci,
chránit své zdraví a pøírodu
- popíše funkci jednotlivých živin
v rostlinách
- rozdìlí hnojiva podle pùvodu
- objasní pravidla a zpùsoby použití
hnojiv
- vysvìtlí pravidla uložení hnojiv
- rozlišuje význam ochrany zdraví
a pøírody pøi používání hnojiv
- vyjmenuje mechanizaèní prostøedky
užívané pøi aplikaci hnojiv

- vysvìtlí výhody a nevýhody
množení rostlin semenem
- vysvìtlí vlastnosti osiva
- vyjmenuje a vysvìtlí možnosti
úpravy osiva
- vysvìtlí ošetøování výsevù
- vyjmenuje výhody a nevýhody
vegetativního množení
- vyjmenuje zpùsoby vegetativního
množení

- ochrana pùdy
- bezpeènost pøi práci s pùdou
4. Zahradnické zeminy, substráty
- rozdìlení a druhy zahradnických
zemin, složení a mísení substrátù
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- dezinfekce zemin a substrátù
- bezpeènost pøi práci se zeminami
5. Zpracování pùdy
- základní zpracování pùdy
- povrchové zpracování pùdy
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- pøíprava pùdy pøed setím a sázením

- bezpeènost práce a ochrana pùdy
pøi práci s malou mechanizací

6. Výživa a hnojení
- pøíjem živin a výživa rostlin
- organická hnojiva, jejich rozdìlení,
použití, uskladnìní
- anorganická hnojiva a jejich
rozdìlení, zpùsoby použití,
uskladnìní
- bezpeènost pøi práci s hnojivy
a ochrana životního prostøedí
- malá mechanizace používaná
pøi aplikaci hnojiv
7. Rozmnožování rostlin
- generativní rozmnožování
- ošetøení a pøíprava osiva k výsevu
- zpùsoby výsevu, doba a hloubka
výsevu
- vegetativní rozmnožování
- pøímé
- nepøímé
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10

- popíše výsadbu a pìstební zásahy
bìhem vegetace
- vyjmenuje mechanizaèní prostøedky
nejèastìji používané k ošetøování
rostlin bìhem vegetace
- vysvìtlí význam ochrany rostlin
- urèuje základním pojmùm
rostlinolékaøství
- vysvìtlí podstatu prevence chorob
a škùdcù
- objasní podstatu karantény rostlin
- popíše fyzikální, mechanické,
chemické a biologické zpùsoby
ochrany rostlin
- vysvìtlí postupy integrované
ochrany rostlin
- uvìdomí si možné negativní dopady
nesprávného používání prostøedkù
ochrany rostlin
- vyjmenuje mechanizaci používanou
k ochranì rostlin
- charakterizuje možnosti ochrany
rostlin v ekologickém zemìdìlství
-popíše hospodáøsky významné
choroby, škùdce a plevele

8.Výsadba a ošetøování rostlin
- doba a druhy výsadby
- ošetøování po výsadbì
- drobná mechanizace používaná
pøi výsadbì a ošetøování rostlin
- bezpeènost práce

4

9.Ochrana rostlin
- základní pojmy
- nepøímé metody
hygiena pìstování rostlin
- karanténa
- pøímé metody
fyzikální, mechanické, chemické
a biologické zpùsoby ochrany rostlin

10

- integrovaná ochrana
- bezpeènost , ochrana zdraví
a ochrana životního prostøedí
- drobná mechanizace používaná
k ochranì rostlin
- základy ochrany rostlin
v ekologickém zemìdìlství
- choroby
- škùdci
- plevele
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Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 32

Ekologie

Název a adresa školy:
Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle
Pøedmìt ekologie má dùležité postavení ve vzdìlávacím programu, protože je nedílnou souèástí
pøírodovìdného vzdìlávání, které žákùm dává základní vìdomosti a dovednosti potøebné
k zajištìní udržitelného rozvoje v obèanském životì i v odborné pracovní èinnosti.
Žáci porozumí základním ekologickým souvislostem, pochopí postavení èlovìka v pøírodì.
Vyuèování je smìøováno k tomu, aby žáci dovedli využívat informace z oblasti ekologie
v bìžném životì.

Charakteristika uèiva
Uèivo se zamìøuje na tematické celky, které shrnují základy ekologie a problematiku èlovìk a
životní prostøedí. Dùraz je kladen na dopady èinnosti èlovìka na životní prostøedí, na
pochopení nutnosti jednat v osobním životì v souladu se strategií udržitelného rozvoje,
pøedevším pøi nakládání s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami. Uèivo
pøedmìtu ekologie je zaøazeno do prvního roèníku.

Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
Žáci jsou vedeni k:
- zdravému sebevìdomí a objektivnímu hodnocení svých schopností
- upevòování znalostí z odborných pøedmìtù a jejich využití v praxi
- vytváøení odpovìdného pøístupu k plnìní povinností a respektování stanovených
pravidel
- rozvíjení praktických znalostí a dovedností
- rozvoji dovednosti uèit se a zvyšování svojí kvalifikace – celoživotní vzdìlávání
- získávání dùvìry ve vlastní schopnosti, vytrvalosti a kritiènosti
- utváøení vlastních názorù, aby se snažili je obhajovat a nenechali sebou manipulovat
- tomu, aby se oprostili od pøedsudkù ve vztahu k lidem jiné víry, národnosti,
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-

politické pøíslušnosti nebo sociálního zaøazení
tomu, aby si vážili života, zdraví, životního prostøedí, materiálních a duchovních
hodnot

Pojetí výuky
Kromì bìžnì využívaných metod vyuèování, jako je výklad, øízený rozhovor a diskuse, je
významnou pracovní metodou poøádání exkurzí do národopisného a pøírodovìdného muzea a
do okolních chránìných území (Blatská stezka)
Obsah pøedmìtu dává pøedpoklad, aby žáci ve své profesi pracovali pøedevším s ohledem na
životní prostøedí.

Hodnocení výsledkù žákù
Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu s pøihlédnutím k individualitì žáka - které
hodnocení mu lépe vyhovuje. Zvláštní pozornost je vìnována prospìchovì slabším žákùm.
Pøi hodnocení se sleduje odborná správnost, schopnost uvádìt uèivo do souvislostí, hloubka
porozumìní uèivu a schopnost aplikovat poznatky v praxi. Hodnotí se pøipravenost, domácí
práce, vedení sešitù, aktivita pøi vyuèovací hodinì.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí
Kompetence k u$ení– motivovat žáky pro celoživotní vzdìlávání, vést je k tomu, aby byli
schopni pøijímat nové informace v oblasti ekologie:
· pracovat s texty (vyhledávat a tøídit informace, samostatnì reprodukovat obsah, poznat
podstatné sdìlení v textu)
· hledat souvislosti (pøi vyvozování nového uèiva využívat dosavadní poznatky žákù)
· s porozumìním poslouchat mluvené projevy (výklad uèitele, sdìlení spolužákù, referáty
apod.)
· uèit se sebehodnocení (poznávat vlastní pokroky ve vzdìlávání, umìt najít chyby,
kterých se dopustili a pouèit se z nich)
· vytvoøit si vhodný studijní režim (ustálené postupy pøi osvojování uèiva), èastým
opakováním upevòovat získané vìdomosti a dovednosti
Personální a sociální kompetence – vést žáky k práci ve skupinì, pøijímat a odpovìdnì plnit
svìøené úkoly:
· pøispívat k vytváøení vstøícných mezilidských vztahù a k pøedcházení konfliktù
· reagovat adekvátnì na hodnocení svého vystupování, umìt pøijímat radu i kritiku
· ovìøovat si získané poznatky
· adaptovat se na mìnící se životní a pracovní podmínky
Kompetence k %ešení problém" – podnìcovat žáky k tvoøivému myšlení a logickému úsudku:
· volit prostøedky a zpùsoby vhodné ke splnìní aktivit
· využívat vìdomostí získaných døíve
· umìt si najít vhodné informace, orientovat se v nich a vyhodnocovat je
· uplatòovat pøi øešení problémù rùzné postupy (dokázat vybrat nejoptimálnìjší)
· pracovat samostatnì i v týmu, podílet se na realizaci spoleèných èinností
Kompetence využívat prost%edky informa$ních a komunika$ních technologií a pracovat
s informacemi:
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· pracovat s poèítaèem – získávat informace z internetu
· komunikovat elektronickou poštou
· správnì telefonovat
vybírat informace z rùzných zdrojù (tištìných, elektronických a audiovizuálních), posuzovat
rozdílnou vìrohodnost zdrojù

Uplatnìní prùøezových témat:
Obèan v demokratické spoleènosti
- rozvíjena schopnost jednání s lidmi
- diskuse na rùzná témata
- uèit se obhájit svùj názor, hledat kompromisní øešení, odolávat myšlenkové manipulaci,
vážit si hodnot
Èlovìk a životní prostøedí
- základní orientace v globálních problémech lidstva
- porozumìní bìžným pøejatým slovùm

-

Èlovìk a svìt práce
motivace k aktivnímu pracovnímu životu
odpovìdnost za vlastní život i život budoucí generace (dìtí)
dùležitost vzdìlání pro život, schopnost prùbìžnì se vzdìlávat
zformulovat své požadavky
ústnì i písemnì se prezentovat pøi jednání s potenciálními zamìstnavateli (napsat žádost,
odpovìdìt na inzerát, sestavit životopis, vyplnit osobní dotazník)

Informaèní a komunikaèní technologie
- efektivní využití internetu
- kritický pøístup k získaným informacím , mediální gramotnost
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Ekologie – 1.roèník
Poèet hodin: 32
Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Po$et hodin

Žák:
- vyjmenuje základní ekologické
pojmy
- popíše funkci ekosystému
- vysvìtlí význam lesa
- popíše dodávání energie do umìlých
ekosystémù

1.Základy ekologie
- úvod,základní ekologické pojmy
- spoleèenstvo,ekosystém, jeho
složky a funkce
- ekosystémy pøirozené (les)
- ekosystémy umìlé (pole, mìsto)

7

2. Nauka o životním prostøedí
- složky životního prostøedí
- ekonomická aktivita èlovìka
- pøírodní zdroje energie a surovin,
jejich èerpání
- popíše vliv èlovìka na životní
prostøedí
- ovzduší, vliv èlovìka na ovzduší,
- rozliší složky životního prostøedí
- ochrana pøed zneèistìním
- vyjmenuje zdroje energie a popíše je - voda, vliv èlovìka na zneèis•ování,
ochrana pøed zneèistìním
- vyjmenuje možnosti ochrany
ovzduší, vody a pùdy pøed devastací - ochrana pùdy pøed devastací, obnova
- popíše dopad zneèistìného životního zdevastované krajiny
prostøedí na zdraví èlovìka
- vliv zneèistìného životního prostøedí
- rozliší základní tøídìní odpadù
na zdraví èlovìka
- odpovìdnost jednotlivce za stav
životního prostøedí, tøídìní odpadu
- globální zneèis•ování životního
prostøedí a problémy s tím spojené
3. Ochrana životního prostøedí
- popíše význam chránìných území
- chránìná území v ÈR, význam
ÈR, botanických a zoologických
- ochrana flory a fauny v ÈR
zahrad
- význam zoologických a botanických
- vyjmenuje nìkteré chránìné
zahrad
rostliny a živoèichy
- chránìná území ve svìtì
- vyjmenuje organizace, zabývající se - organizace zabývající se ochranou
ochranou životního prostøedí
životního prostøedí u nás i ve svìtì

- pozná základní druhy léèivých
rostlin
- vysvìtlí základní využití léèivých
rostlin

4. Léèivé rostliny, jejich poznávání
a využití
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Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 32

Estetika

Název a adresa školy:
Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle
V pøedmìtu estetická výchova si žáci osvojí schopnost interpretovat estetické a kompozièní
principy. Žáci se nauèí teoreticky pøehled vìdomostí aby je dokázali použít pøi zhotovování
floristických výrobkù.

Charakteristika uèiva
Žáci osvojí obecné, estetické a kompozièní principy s dùrazem na jejich využití ve floristice.
Dokáží skloubit poznatky z teoretické výuky s dovednostmi získanými v odborném výcviku.

Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
Výuka smìøuje k tomu, aby žáci :
- znali základy historie umìní
- umìli pracovat s barvami
- byli schopni využívat tvary kvìtin k dosažení požadovaného výsledku
- dokázali posoudit velikosti proporcí

Pojetí výuky
Výuka a hodinová dotace p%edm!tu :
1.roèník
1 hodina
Pøi vyuèování je využíván výklad, øízený rozhovor, skupinové práce, diskuze na zadané téma a
práce s didaktickými pomùckami.Zpracovávání úkolù k probírané problematice vyhledáním
z odborné literatury a medií, internetu.
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Hodnocení výsledkù žákù
Hodnocení teoretických znalostí a vìdomostí žákù se provìøuje pøevážnì písemnou formou a to
v podobì opakovací písemné práce nebo formou jednoduchých testù.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí
Kompetence k u$ení
· žák si osvojí souhrn vìdomostí, dovedností a návykù v pøímé návaznosti na potøeby
praxe
· vhodnými metodami a pracovními postupy rozvíjíme aktivitu a samostatnost žákù
· názornými pøíklady, mezi nimi
· vedeme k samostatnému používání informací
· uèí se mít pozitivní vztah k uèení a vzdìlávání
· umìt efektivnì vyhledávat a zpracovávat informace
· psát si poznámky
· sledovat a hodnotit pokrok pøi dosahování cílù svého uèení, pøijímat
· hodnocení výsledkù svého uèení
· znát možnosti svého dalšího vzdìlávání, zejména v oboru a povolání posoudit
alternativy svého pracovního uplatnìní
· aktivní pøístup k úèasti na prezentaci oboru
Kompetence k %ešení problém"
Žák je schopen:
· navrhnout zpùsob øešení, popø. varianty øešení a zdùvodnit jej, vyhodnotit a
· ovìøit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
uplatòovat pøi øešení problémù rùzné myšlenkové operace
· volit prostøedky a zpùsoby (pomùcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnìní jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vìdomostí nabytých døíve
· spolupracovat pøi øešení problémù s jinými lidmi (týmové øešení)
Uèitel pøi práci:
· zadává problémové úkoly formou samostatné i skupinové práce
využívá k zadávání problémových úloh rùzných zdrojù pøedevším z reálného života,
ale i jiných netradièních
· podporuje samostatnost, tvoøivost, rozdílné myšlení
· podporuje rùzné pøijatelné zpùsoby øešení problémù
· vede žáky k aktivnímu pøístupu pøi øešení problému ve všech fázích – plánování,
pøípravì, realizaci i prezentaci
· podporuje týmovou spolupráci a schopnost pomoci druhému
· vede žáky k vyjádøení vlastního názoru, vyslechnutí názorù druhých, dodržování zásad
øízené diskuze a asertivnímu jednání
· nabízí pøi øešení konkrétních problémù pomoc výchovného poradce, metodika prevence
nebo tøídního uèitele
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Uplatnìní prùøezových témat:
#lov!k a životní prost%edí
Pøínos prùøezového tématu je ve tøech rovinách
informativní, smìøující k získání potøebných znalostí a dovedností, jejich chápání
a hodnocení formativní, zamìøené zejména na vytváøení hodnot a postojù ve vztahu k
životnímu prostøedí (etických, citových, estetických apod.)
sociálnì-komunikativní, zamìøené na rozvoj dovedností vyjadøovat a zdùvodòovat své názory,
zprostøedkovávat informace, obhajovat øešení problematiky životního prostøedí a pùsobit
pozitivním smìrem na jednání a postoje druhých lidí
Informa$ní a komunika$ní technologie
Dovednosti v oblasti informaèních a komunikaèních technologií mají podpùrný charakter ve
vztahu ke všem složkám kurikula.
Cílem je nauèit žáky používat základní a aplikaèní programové vybavení poèítaèe, a to nejen
pro úèely uplatnìní v praxi, ale i pro potøeby dalšího vzdìlávání. Rovnìž je dùležité nauèit žáky
pracovat s informacemi a s komunikaèními prostøedky. Je zøejmé, že s rozvojem vzdìlávání v
informaèních a komunikaèních technologiích na základní škole bude úkolem støední školy mj.
vyrovnání úrovnì pøipravenosti žákù na urèitý standard a poskytování hlubšího vzdìlání v
závislosti na potøebách jednotlivých oborù vzdìlání.
#lov!k a sv!t práce
Téma Èlovìk a svìt práce pøispívá k naplòování cílù vzdìlávání zejména v rozvoji
následujících obecných kompetencí:
· identifikace a formulování vlastních priorit;
· práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací;
· odpovìdné rozhodování na základì vyhodnocení získaných informací;
· verbální komunikace pøi dùležitých jednáních;
· písemné vyjadøování pøi úøední korespondenci.
Hlavním cílem prùøezového tématu je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu
pomohou optimálnì využít svých osobnostních a odborných pøedpokladù pro úspìšné uplatnìní
na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Uskuteèòování tohoto cíle pøedpokládá:
· vést žáky k tomu, aby si uvìdomili zodpovìdnost za vlastní život, význam vzdìlání
a celoživotního uèení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu
životu a k úspìšné kariéøe;
· zorientovat žáky ve svìtì práce jako celku i v hospodáøské struktuøe regionu, nauèit je
hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se
svými pøedpoklady, seznámit je s alternativami profesního uplatnìní po
absolvování studovaného oboru vzdìlání;
· nauèit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních pøíležitostech, orientovat se
v nich a vytváøet si o nich základní pøedstavu;
· vyhledávat a posuzovat informace o vzdìlávací nabídce, orientovat se v ní a posuzovat
ji z hlediska svých pøedpokladù a profesních cílù;
· písemnì i verbálnì se prezentovat pøi jednání s potenciálními zamìstnavateli,
formulovat svá oèekávání a své priority;
· vysvìtlit žákùm základní aspekty pracovního pomìru, práv a povinností zamìstnancù a
zamìstnavatelù i základní aspekty soukromého podnikání, nauèit je pracovat s
pøíslušnými právními pøedpisy;
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·

zorientovat žáky ve službách zamìstnanosti, pøivést je k úèelnému využívání jejich
informaèního zázemí.
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Estetika - 1.roèník
Poèet hodin: 32
Výsledky vzd!lávání
Žák :

U$ivo

1.Úvod do pøedmìtu

Rozvrh hodin

1

Dokáže pochopit význam pøedmìtu
pro své další vzdìlávání v oboru
floristika
2.Dìjiny aranžování kvìtin
vyjmenuje období dìjin, ve kterých Kvìtiny u nejstarších národù
došlo k rozvoji kvìtinové výzdoby
Støedovìk
- charakterizuje jednotlivá kulturní
Renesance
období
Baroko a rokoko
- žák ovládá smìry moderního
Klasicismus a empír
souèasného umìní a rozdíly mezi
Biedermeier a romantismus
kýèem a umìním
Secese
Dvacáté století
Souèasné umìní
3.Estetické prvky
- charakterizuje estetické prvky, jejich Bod
pùsobení na èlovìka a optické
Tìžištì
klamy - dokáže využít bod, tìžištì, Linie
linii plochu, strukturu a barvy
Plocha
v kompozici, pracuje se svìtlem
Tvar
Textura
Struktura
Barva
Svìtlo

- popíše zákonitosti a principy
harmonie, kontrastu, rovnováhy,
rytmu a proporcionality, zlatého
øezu
- zvolí styly aranžování –dekorativní,
vegetativní, formálnì lineární
- využívá nutnost stálého sledování
módních trendù
- vyøeší návrh umístìní
aranžérských prací v interiéru

4.Estetické zákonitosti a principy
Harmonie a kontrast
Rovnováha
Rytmus
Proporcionalita
Styly v aranžování
Tipy interiérù kvìtinové dekorace a
aranžmá v interiéru
Florální objekty
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5

13

13

Kreslení a modelování

Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 128
Název a adresa školy:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle
Pøedmìt kreslení a modelování poskytuje žákùm pøehledné vìdomosti o kresbì a barvách,
umožòuje vytváøet základy dobrého vkusu žáka, získávat citlivost k barvám a tvarùm, prožívat
krásu v pøírodì i v umìní. Vyuèování je smìøováno k tomu, aby žáci dovedli využívat
informace z oblasti estetiky v bìžném životì.

Charakteristika uèiva
Uèivo se zamìøuje na tematické celky, které shrnují základy kreslení, malování a výtvarného
zpracování rùzných materiálù používaných ve floristické tvorbì (papír, drát, keramika,
sláma….). Dùraz je kladen na vhodné používání barev a zpracování materiálu k danému tématu
(Vánoce, podzim, kytice…). Uèivo pøedmìtu kreslení a modelování je zaøazeno do druhého a
tøetího roèníku.

Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
Žáci jsou vedeni k:
- zdravému sebevìdomí a objektivnímu hodnocení svých schopností
- upevòování znalostí z odborných pøedmìtù a jejich využití v praxi
- vytváøení odpovìdného pøístupu k plnìní povinností a respektování stanovených
pravidel
- rozvíjení praktických znalostí a dovedností
- rozvoji dovednosti uèit se a zvyšování svojí kvalifikace – celoživotní vzdìlávání
- získávání dùvìry ve vlastní schopnosti, vytrvalosti a kritiènosti
- utváøení vlastních názorù, aby se snažili je obhajovat a nenechali sebou manipulovat
- tomu, aby se oprostili od pøedsudkù ve vztahu k lidem jiné víry, národnosti,
politické pøíslušnosti nebo sociálního zaøazení
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-

tomu, aby si vážili života, zdraví, životního prostøedí, materiálních a duchovních
hodnot

Pojetí výuky
Kromì bìžnì využívaných metod vyuèování, jako je výklad, øízený rozhovor a diskuse, je
významnou pracovní metodou poøádání exkurzí výtvarnì zamìøených. Využívá se interaktivní
tabule.
Obsah pøedmìtu dává pøedpoklad, aby žáci ve své profesi pracovali pøedevším s ohledem na
estetické cítìní.

Hodnocení výsledkù žákù T
Kriteria hodnocení odpovídají OU, PrŠ a ZŠ Sobìslav. Jednotlivá hodnocení se provádìjí
stupni 1 – 5.
Zpùsoby hodnocení: frontální opakování, výtvarné práce, ústní zkoušení, zapojenost do diskuzí
na dané téma, domácí úkoly. Je uplatòován individuální pøístup ke slabším žákùm.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí
Kompetence k u$ení – motivovat žáky pro celoživotní vzdìlávání, vést je k tomu, aby byli
schopni pøijímat nové informace v oblasti estetiky
· pracovat s texty (vyhledávat a tøídit informace, samostatnì reprodukovat obsah, poznat
podstatné sdìlení v textu)
· hledat souvislosti (pøi vyvozování nového uèiva využívat dosavadní poznatky žákù)
· s porozumìním poslouchat mluvené projevy (výklad uèitele, sdìlení spolužákù, referáty
apod.)
· uèit se sebehodnocení (poznávat vlastní pokroky ve vzdìlávání, umìt najít chyby,
kterých se dopustili a pouèit se z nich)
vytvoøit si vhodný studijní režim (ustálené postupy pøi osvojování uèiva), èastým
opakováním upevòovat získané vìdomosti a dovednosti
Personální a sociální kompetence – vést žáky k práci ve skupinì, pøijímat a odpovìdnì plnit
svìøené úkoly:
· pøispívat k vytváøení vstøícných mezilidských vztahù a k pøedcházení konfliktù
· reagovat adekvátnì na hodnocení svého vystupování, umìt pøijímat radu i kritiku
· ovìøovat si získané poznatky
· adaptovat se na mìnící se životní a pracovní podmínky
Kompetence k %ešení problém" – podnìcovat žáky k tvoøivému myšlení a logickému úsudku:
· volit prostøedky a zpùsoby vhodné ke splnìní aktivit
· využívat vìdomostí získaných døíve
· umìt si najít vhodné informace, orientovat se v nich a vyhodnocovat je
· uplatòovat pøi øešení problémù rùzné postupy (dokázat vybrat nejoptimálnìjší)
· pracovat samostatnì i v týmu, podílet se na realizaci spoleèných èinností
Kompetence využívat prost%edky informa$ních a komunika$ních technologií a pracovat
s informacemi:
· pracovat s poèítaèem – získávat informace z internetu
· komunikovat elektronickou poštou
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· správnì telefonovat
vybírat informace z rùzných zdrojù (tištìných, elektronických a audiovizuálních), posuzovat
rozdílnou vìrohodnost zdrojù

Uplatnìní prùøezových témat:
Obèan v demokratické spoleènosti
-rozvíjena schopnost jednání s lidmi
-diskuse na rùzná témata
-uèit se obhájit svùj názor, hledat kompromisní øešení, odolávat myšlenkové manipulaci,
vážit si hodnot
Èlovìk a životní prostøedí
-základní orientace v globálních problémech lidstva
-porozumìní bìžným pøejatým slovùm
Èlovìk a svìt práce
-motivace k aktivnímu pracovnímu životu
-odpovìdnost za vlastní život i život budoucí generace (dìtí)
-dùležitost vzdìlání pro život, schopnost prùbìžnì se vzdìlávat
-zformulovat své požadavky
-ústnì i písemnì se prezentovat pøi jednání s potenciálními zamìstnavateli (napsat žádost,
odpovìdìt na inzerát, sestavit životopis, vyplnit osobní dotazník)
Informaèní a komunikaèní technologie
-efektivní využití internetu
-kritický pøístup k získaným informacím , mediální gramotnost
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Kreslení a modelování – 2.roèník
Poèet hodin: 64
Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Žák:
-ovládá základní pojmy
-vyjmenuje kreslíøské potøeby
-popíše použití zlatého øezu

4
1. Úvod do pøedmìtu
- základní pojmy, kreslíøské a malíøské
potøeby,
- zlatý øez
16
2. Kresba
-teèky, èáry, šrafování,
-uvolòovací cviky
-tvary: kruh, pravoúhlý
ètyøúhelník, trojúhelník jejich
pùsobení , kompozice z tìchto
tvarù
-kreslení od ruky, zjednodušení,
-grafické znázornìní tvarù rostlin
-kresba objektù (váza židle, rostlina ,
ruka…..)
-kresba skupin objektù
10
3. Barvy
-Oswaldùv barevný kruh
-akvarel
-malba, barevné kompozice (pocity,
roèní období, rostliny…)

-používá uvolòovací cviky
-popíše pùsobení základních tvarù
-dokáže znázornit základní tvary listù
a kvìtù rostlin
-dokáže nakreslit jednotlivé objekty

-dokáže ze základních barev tvoøit
barvy smíšené
-je schopen použít techniku akvarelu
-dokáže vybrat barvy k zvolenému
tématu

Rozvrh hodin

2

-popíše pùsobení struktur

4. Struktury, jejich ztvárnìní
-sklenìná koule, keramika, látka..

4

-pozná základní druhy písma
-ovládá základy psaní stuh

5. Písmo
-druhy písma
-psaní nadpisù, stuh

-nakreslí základní schéma, návrh
aranžmá a výsadby
-je schopen vytvoøit podklady
a konstrukce pro floristické práce
-zvládne vytvoøit drobné pøízdoby

6
4. Tvorba návrhù, schémat
-návrh, schéma aranžmá
-návrh, schéma výsadby
7. Vytváøení podkladù, konstrukcí a 22
drobných pøízdob
pro floristické práce z pøírodního i
umìlého materiálu
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Kreslení a modelování – 3.roèník
Poèet hodin: 64
Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Rozvrh hodin

Žák:

1. Kresba
-teèky, èáry, šrafování, uvolòovací
cviky
-používá uvolòovací cviky
-kompozice ze základních tvarù
-popíše pùsobení základních tvarù
(kruh, trojúhelník, pravoúhlý
-dokáže znázornit tvary rostlin
ètyøúhelník)
-kreslení od ruky, zjednodušení
-je schopen znázornit skupinu objektù -grafické znázornìní tvarù rostlin
-kresba objektù
-kresba skupin objektù
2. Barvy
-používá techniku akvarelu
-akvarel (vìtší plochy)
-vybere a použije barvy k zadanému
-malba, barevné kompozice ( pocity,
tématu
roèní období, rostliny, krajina…)
3.Struktury
-jejich vyjádøení kresbou, malbou
-popíše pùsobení struktur
-znázorní nìkteré struktury
(sklo, kámen, døevo…)

-pozná základní druhy písma
-vytvoøí plakát
-ovládá základy perspektivy

-vytvoøí základní schéma, návrh
aranžmá a výsadby
-je schopen vytvoøit podklady
a konstrukce pro floristické práce
-dokáže vytvoøit drobné pøízdoby

4. Písmo
-druhy písma
-tvorba plakátù, upoutávek
5. Perspektiva
-znázornìní prostoru, vzdáleností

16

10

2

4

4

6
6. tvorba návrhù, schémat
-návrh, schéma aranžmá
-návrh, schéma výsadby
7. Vytváøení podkladù, konstrukcí a 22
drobných pøízdob
pro floristické práce z pøírodního i
umìlého materiálu
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Floristika

Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 128
Název a adresa školy:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle
V pøedmìtu floristika si žáci osvojí schopnost interpretovat kompozièní principy floristických
dekorací. Žáci se nauèí teoreticky vìdomosti tak, aby mohli být aplikovány pøi zhotovování
floristických výrobkù z živého i neživého materiálu k rùzným pøíležitostem. Floristika využívá
zejména poznatky získané v pøedmìtu Estetika, Kvìtináøství a Ekologie.

Charakteristika uèiva
Žáci umí popsat jednotlivé druhy náøadí, technického a dekoraèního materiálu a nádob
používaných ve floristice. Dokáží interpretovat a aplikovat floristické techniky a základní
floristické disciplíny. Dokáží skloubit poznatky z teoretické výuky s dovednostmi získanými
v odborném výcviku. Žáci mají osvojené environmentální chování.

Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
Výuka smìøuje k tomu, aby :
- žáci pracovali kvalitnì, peèlivì
- dodržovali postupy pøi jednotlivých typech prací
- neplýtvali materiálem
- dodržovali zásady a pøedpisy BOZP
- byli schopni se kriticky dívat na výsledky své práce

Pojetí výuky
Výuka smìøuje k tomu, aby :
- žáci pracovali kvalitnì, peèlivì
- dodržovali postupy pøi jednotlivých typech prací
- neplýtvali materiálem
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- dodržovali zásady a pøedpisy BOZP
- byli schopni se kriticky dívat na výsledky své práce.

Hodnocení výsledkù žákù
Hodnocení teoretických znalostí a vìdomostí žákù se provìøuje pøevážnì písemnou formou a to
v podobì opakovací písemné práce nebo formou jednoduchých testù.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí
Kompetence k u$ení - vyuèovaný pøedmìt pomáhá porozumìt estetickým zásadám a práci
s nimi. Žák dokáže své znalosti využít v praxi. Dochází k tìsnému propojení s odborným
pøedmìtem Kvìtináøství. Žáci by mìli být schopni pracovat efektivnì s internetem, aby mohli
neustále doplòovat své znalosti:
· vhodnými metodami a pracovními postupy rozvíjíme aktivitu a samostatnost žákù
názornými pøíklady mezi nimi
· vedeme k samostatnému používání informací
· uèí se mít pozitivní vztah k uèení a vzdìlávání
· umìt efektivnì vyhledávat a zpracovávat informace
· psát si poznámky
· sledovat a hodnotit pokrok pøi dosahování cílù svého uèení, pøijímat
hodnocení výsledkù svého uèení
· znát možnosti svého dalšího vzdìlávání, zejména v oboru a povolání posoudit
alternativy svého pracovního uplatnìní
· aktivní pøístup k úèasti na prezentaci oboru
Kompetence k %ešení problém"
Žák je schopen:
· navrhnout zpùsob øešení, popø. varianty øešení a zdùvodnit jej, vyhodnotit a
ovìøit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
· uplatòovat pøi øešení problémù rùzné myšlenkové operace
· volit prostøedky a zpùsoby (pomùcky, studijní literaturu, metody a techniky)
pro splnìní jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vìdomostí nabytých døíve
spolupracovat pøi øešení problémù s jinými lidmi (týmové øešení)
· samostatnì nebo ve skupinách øešit bìžné pracovní i mimopracovní problémy
Uèitel pøi práci:
·
·
·
·
·
·
·
·

zadává problémové úkoly formou samostatné i skupinové práce
využívá k zadávání problémových úloh rùzných zdrojù, pøedevším z reálného života
podporuje samostatnost, tvoøivost, rozdílné myšlení
podporuje rùzné pøijatelné zpùsoby øešení problémù
vede žáky k aktivnímu pøístupu pøi øešení problému ve všech fázích – plánování,
pøípravì, realizaci i prezentaci
podporuje týmovou spolupráci a schopnost pomoci druhému
žáky k vyjádøení vlastního názoru, vyslechnutí názorù druhých, dodržování
zásad øízené diskuze a asertivnímu jednání
nabízí pøi øešení konkrétních problémù pomoc výchovného poradce, metodika
prevence nebo tøídního uèitele
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Cesty uèitele k rozvoji osobnosti žáka:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

opakovanì procvièuje s žáky jednotlivé pracovní èinnosti, aby se vytvoøilo
zautomatizování základních dovedností
podporuje správné pracovní návyky
kontroluje správné dodržování pracovních postupù
uèí poznávat a správnì pojmenovat zahradnické rostliny
vyžaduje dochvilnost žáka na pracovištì, soustøedìný pracovní výkon
pøipravuje žáky k práci s malou zahradnickou mechanizací
vhodnì doplòuje odbornou teorii pøíklady z praxe, využívá k zadávání rùzné praktické
úkoly ze školního hospodáøství nebo zahradnických podnikù
pøi odborné praxi zpìtnì opakuje teoretickou pøípravu, aby došlo k logickému spojení
mezi teorií a praxí
vede žáky k promýšlení pracovních úkolù, jejich zefektivòování pøi dodržení
odpovídající kvality práce
vede žáky k zamyšlení nad dopady jejich práce na životní prostøedí a možnostmi
eliminace tìchto rizik
dbá na kvalitu odvedené práce, èímž vede žáky k zodpovìdnosti za dobré jméno
podniku
vede žáky k hospodárnosti - šetøení s energiemi, materiálem, vodou …
uèí efektivnì hospodaøit s finanèními prostøedky

Uplatnìní prùøezových témat:
#lov!k a životní prost%edí
Pøínos prùøezového tématu je ve tøech rovinách:
- informativní, smìøující k získání potøebných znalostí a dovedností, jejich chápání
a hodnocení
- formativní, zamìøené zejména na vytváøení hodnot a postojù ve vztahu k životnímu
prostøedí (etických, citových, estetických apod.)
- sociálnì-komunikativní, zamìøené na rozvoj dovedností vyjadøovat a zdùvodòovat
své názory, zprostøedkovávat informace, obhajovat øešení problematiky životního
prostøedí a pùsobit pozitivním smìrem na jednání a postoje druhých lidí
#lov!k a sv!t práce
Téma Èlovìk a svìt práce pøispívá k naplòování cílù vzdìlávání zejména v rozvoji
následujících obecných kompetence
- identifikace a formulování vlastních priorit
- práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací
- odpovìdné rozhodování na základì vyhodnocení získaných informací
- verbální komunikace pøi dùležitých jednáních
- písemné vyjadøování pøi úøední korespondenci
Hlavním cílem prùøezového tématu je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu
pomohou optimálnì využít svých osobnostních a odborných pøedpokladù pro úspìšné uplatnìní
na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Uskuteèòování tohoto cíle pøedpokládá:
- vést žáky k tomu, aby si uvìdomili zodpovìdnost za vlastní život, význam vzdìlání
a celoživotního uèení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu
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životu
a k úspìšné kariéøe
zorientovat žáky ve svìtì práce jako celku i v hospodáøské struktuøe regionu, nauèit
je hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory
se svými pøedpoklady, seznámit je s alternativami profesního uplatnìní po
absolvování studovaného oboru
nauèit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních pøíležitostech,
orientovat se v nich a vytváøet si o nich základní pøedstavu
vyhledávat a posuzovat ji z hlediska svých pøedpoklkadù a profesních cílù
písemnì i verbálnì se prezentovat pøi jednání s potencionálními zamìstnavateli ,
formulovat svá oèekávání a své priority

Informa$ní a komunika$ní technologie
Dovednosti v oblasti informaèních a komunikaèních technologií mají podpùrný charakter ve
vztahu ke všem složkám kurikula.
Cílem je nauèit žáky používat základní a aplikaèní programové vybavení poèítaèe, a to nejen
pro úèely uplatnìní v praxi, ale i pro potøeby dalšího vzdìlávání. Rovnìž je dùležité nauèit žáky
pracovat s informacemi a s komunikaèními prostøedky. Je zøejmé, že s rozvojem vzdìlávání v
informaèních a komunikaèních technologiích na základní škole bude úkolem støední školy mj.
vyrovnání úrovnì pøipravenosti žákù na urèitý standard a poskytování hlubšího vzdìlání v
závislosti na potøebách jednotlivých oborù vzdìlání.
Ob$an v demokratické spole$nosti
K odpovìdnému a demokratickému obèanství je tøeba mít dostateènì rozvinuté klíèové
kompetence (komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, kompetence k
øešení problémù a k práci s informacemi…), proto je jejich rozvíjení pøi výchovì k
demokratickému obèanství velmi významné.
Kromì toho jsou žáci vedeni k tomu, aby:
· mìli vhodnou míru sebevìdomí, sebeodpovìdnosti a schopnost morálního úsudku
· byli pøipraveni si klást základní existenèní otázky a hledat na nì odpovìdi a øešení
· hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovìdností a byli kriticky
tolerantní
· byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci
· dovedli se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálnì využívat
masová média pro své rùzné potøeby
· dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní øešení
· byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospìch, ale i pro veøejné zájmy a ve
prospìch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech
· vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostøedí a snažili se je
chránit a zachovat pro budoucí generace
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Floristika - 2. roèník
Poèet hodin:

64

Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Žák :
- uvede význam pøedmìtu pro své
uplatnìní na trhu práce a potøebu
celoživotního vzdìlávání.

1.Úvod do pøedmìtu

- popíše význam kvalitního náøadí pro
práci floristy
-popíše využití pomocného,vázacího
materiálu, pásky pro zaèiš•ování,
fixaèního výplòového a zátìžového
materiálu
- vysvìtlí použití plastù, drátu, kovu,
kamene, skla, papíru, textilu, sena,
slámy, mechu a pøírodních vláken ve
floristice
- vyjmenuje sortiment nádob
vhodných pro floristickou tvorbu

hodin

1

2. Náøadí, pomùcky, technický a
dekoraèní materiál
- náøadí
- pomocný materiál
- nádoby

3. Rostlinný materiál
- orientuje se ve výbìru rostlin pro
- výbìr rostlin pro floristické úèely
floristickou tvorbu
- sušení a další posklizòové úpravy
-dodržuje zákony na ochranu pøírody, - charakter a hodnota rostlin
- zdravotní hledisko výbìru rostlin
pøi získávání rostlinného materiálu
z pøírody
- obecné zásady ošetøování a uchování
-dovede vybrat rostliny pro daný úèel rostlinného materiálu
, peèovat a uchovat je
- sortiment rostlin
- vyjmenuje a vysvìtlí tradièní i
4. Techniky aranžování
moderní pøípravné techniky pro vázání - pøípravné techniky
- hlavní techniky
a aranžování kvìtin
- znalosti využije v odborném výcviku - závìreèné techniky
- vybírá ekologicky šetrné prostøedky
a pomocné materiály
- dokáže šetøit pomocný i rostlinný
materiál
- vysvìtlí nutnost tøídìní odpadù,
kompostování èistì rostlinného
materiálu
- uvede možnosti výbìru materiálù
šetrných k životnímu prostøedí
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19

14

6

-popíše proporce, tvary a kompozice
kytic
- popíše výbìr, využití rostlinného i
doplòkového materiálu a techniku
zpracování
- popíše kytice podle pøíležitosti
- vyjmenuje nádoby, proporce a
kompozice
- definuje vhodný styl aranžování
pro nádobu
- vyjmenuje proporce vìnce, výbìr
rostlinného materiálu a jeho
zpracování
- definuje rozdìlení vìncù podle stylu
a zpùsobu výroby
- popíše zpùsoby zdobení vìncù
- vysvìtlí nutnost dodržování
bezpeènosti práce, ochrany zdraví
- popíše rozdìlení podle tvaru použitého materiálu a techniky zpracování
- dodržuje bezpeènost práce
- popíše zásady tvorby ikebany.
- vyjmenuje rostlinný materiál a jeho
symboliku
- popíše nìkteré základní typy a styly
ikebany

5. Základní floristické disciplín
- kytice
- aranžování nádob
- vìnce
- festovy a girlandy

20

6. Ikebana
4

107

3. roèník
Poèet hodin: 64
Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Žák :
- vyjmenuje druhy svatebních kytic a
zásady výbìru.
- vyjmenuje další dekorace pro nevìstu a ženicha
- popíše další svatební dekorace
- uvede druhy pohøebních vìncù,kytic
a výzdob uren a rakví
- popíše výzdobu smuteèních síní,
kostela a ostatní smuteèní floristiku
- vyjmenuje druhy dušièkové vazby,
vìnec, kytice, køíž,polštáø, deka,vypichované, sesazené nádoby a další
dekorace hrobù
- popíše materiály a barvy
charakterizující podzim
- definuje adventní,
vánoèní,silvestrovské
a novoroèní floristické práce
- materiály, barvy a jejich symbolický
význam
- dodržuje bezpeènost pøi práci s otevøeným ohnìm ( svíèky)
- žák uvede materiály a barvy
charakterizující zimu
- vysvìtlí materiály a barvy pro
jednotlivá období roku
- žák vysvìtlí pravidla výbìru balicího
materiálu, techniky balení a pøízdoby
- teoreticky zvládne práci se sušeným
materiálem a výrobu dekorací
v odborném výcviku

1. Tématická floristika
- svatební floristika

Rozvrh hodin
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- smuteèní floristika

- vazba k památce zesnulých

- podzimní floristika
- halloween
- adventní a vánoèní floristika
- zimní vazba
- velikonoèní floristika
- jarní floristika
- valentýn
- den matek
- letní floristika
- kvìtinové alegorie a metody
- pøízdoba dárkù
- dekorace ze sušených kvìtin
- ostatní pøíležitostná floristika
- florální objekty

2. Floristická obchodní jednotka
Žák je seznámen s typy a provozem
floristických obchodních jednotek

2
3. Floristické soutìže

Žák popíše organizaci a hodnocení
floristické soutìže

2
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Kv!tiná%ství

Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 192
Název a adresa školy:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle
Hlavním cílem pøedmìtu kvìtináøství je získání odborných znalostí a pochopení zákonitostí
pìstování jednotlivých druhù kvìtin.
Umìt tvoøivì zaèlenit kvìtiny do kvìtinových výsadeb s ohledem na jejich potøeby a nároky,
vèetnì znalosti následné péèe o tyto výsadby.
Umìt respektovat základní potøeby pokojových rostlin, dokázat jim vytvoøit interiérové
podmínky ve srovnání s jejich domovinou.
Pøedmìt využívá znalostí a dovedností získané v pøedmìtu zahradnické výroby, botaniky a
odborného výcviku.
Tento pøedmìt poskytuje soubor základních poznatkù o rostlinách z kategorie zahradních a
okrasných kvìtin.

Charakteristika uèiva
Výuka pøedmìtu smìøuje k tomu, aby žáci dovedli poznat jednotlivé druhy okrasných kvìtin.
Znali zásady pìstování a ošetøování okrasných kvìtin.
Navrhli a zaèlenili kvìtinové výsadby do jednoduchých kvìtinových úprav.
Umìli uvést zpùsoby rozmnožování jednotlivých druhù kvìtin.
Umìli poznat jednotlivé druhy kvìtin.
Umìli uvést zakládání a údržbu kvìtinových úprav.
Znali principy a podmínky výroby jednotlivých pìstebních skupin
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Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
Žáci jsou vedeni k:
- zdravému sebevìdomí a objektivnímu hodnocení svých schopností
- upevòování znalostí z odborných pøedmìtù a jejich využití v praxi
- vytváøení odpovìdného pøístupu k plnìní povinností a respektování stanovených
pravidel
- rozvíjení praktických znalostí a dovedností
- rozvoji dovednosti uèit se a zvyšování svojí kvalifikace – celoživotní vzdìlávání
- získávání dùvìry ve vlastní schopnosti, vytrvalosti a kritiènosti
- utváøení vlastních názorù, snažili se je obhajovat a nenechali sebou manipulovat
- tomu, aby se oprostili od pøedsudkù ve vztahu k lidem jiné víry, národnosti, politické
pøíslušnosti nebo sociálního zaøazení
- tomu, aby si vážili života, zdraví, životního prostøedí, materiálních a duchovních hodnot

Pojetí výuky
Výuka kvìtináøství probíhá ve druhém a tøetím roèníku tøi hodiny týdnì.
Výuka je organizována formou øízeného rozhovoru, výkladu spojeného s objasòováním nových
pojmù i formou diskuse na dané téma. Pøi výuce je využíváno názorných ukázek rostlin,
odborné literatury, interaktivní tabule, internetu. Žáci jsou vedeni ke sledování aktuálních
novinek na trhu prostøednictvím internetu, odborných publikací. Jsou vedeni k samostatnosti,
vyhledávání informací a jejich následné zpracování formou samostatných úkolù.

Hodnocení výsledkù žákù
Kriteria hodnocení odpovídají OU, PrŠ a ZŠ Sobìslav.
Jednotlivá hodnocení se provádìjí klasifikaèními stupni 1 - 5.
Pøihlíží se k individuálním schopnostem žáka.. Zvláštní pozornost je vìnována prospìchovì
slabším žákùm.
Pøi hodnocení žákù se zamìøujeme na hloubku osvojení uèiva, na schopnost aplikovat získané
poznatky v praktickém životì. Zpùsoby hodnocení: frontální opakování, ústní zkoušení,
písemné opakování, poznávání kvìtin – názorná ukázka, ukázka prostøednictvím interaktivní
tabule, formou zpracování domácích úkolù.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí
Kompetence k u$ení – motivovat žáky pro celoživotní vzdìlávání, tzn. aby pochopili nutnost
získávání nových vìdomostí a dovedností:pracují s uèebními pomùckami
· využívají zkušeností svých i jiných lidí
· èastým opakováním upevòují vìdomosti
· pøijímají hodnocení výsledkù uèení
· uèí se mít pozitivní vztah k uèení a vzdìlávání
· jsou vedeni k samostatnému vyhledávání informací
· uèíme je sebehodnocení a hledání vlastních chyb
Kompetence k %ešení problém" – podnìcovat žáky k tvoøivému myšlení a logickému
uvažování, tzn. aby dokázali:
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·
·
·
·

porozumìt zadání úkolu, navrhnout zpùsob øešení a odùvodnit jej
volit prostøedky a zpùsoby vhodné pro splnìní práce
využívat vìdomostí, zkušeností a dovedností nabytých v odborných pøedmìtech
a odborném výcviku
rozpoznat problémovou situaci v reálném životì ( umìt pøivolat pomoc, požádat
o radu)

Komunikativní kompetence – vést žáky k všestranné a úèinné komunikaci, tzn. aby byli
schopni:
· srozumitelnì se vyjadøovat, komunikovat se spolužáky, s uèiteli i ostatními
dospìlými
· aktivnì se úèastnit diskusí, argumentovat a obhajovat své názory a postoje
a zároveò respektovat názory druhých
· pochopit obsah sdìlení a adekvátnì na nìj reagovat
· vyjadøovat se a vystupovat v souladu se zásadami slušného chování
Personální a sociální kompetence – rozvíjet u žákù schopnost spolupracovat s ostatními,
uznávat práci vlastní i druhých, tzn. aby byli schopni:
· reálnì posuzovat své fyzické a duševní možnosti a podle nich si stanovovat cíle
· adaptovat se na zmìny pracovních a životních podmínek, pøijímat a odpovìdnì plnit
svìøené úkoly
· pøispívat k vytváøení vstøícných mezilidských vztahù a k pøedcházení osobních
konfliktù
· dále se samostatnì vzdìlávat, využívat ke svému uèení zkušeností jiných lidí
· pøijímat hodnocení svých výsledkù ze strany jiných lidí, adekvátnì na nì reagovat,
pøijímat radu i kritiku
Ob$anské kompetence a kulturní pov!domí– vést žáky k tomu, aby se projevovali samostatnì,
svobodnì a odpovìdnì, aby byli schopni:
· uznávat hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické spoleènosti
chápat význam životního prostøedí pro èlovìka a jednat v souladu s udržitelným
rozvojem
· dodržovat zákony, respektovat práva druhých, oprostit se od nesnášenlivosti a násilí
· chápat nebezpeèí rasismu a xenofobie, respektovat národnostní a kulturní odlišnosti,
tolerovat minoritní skupiny ve spoleènosti
· jednat v souladu se zásadami spoleèenského chování
· nést odpovìdnost za svoje chování, život a zdraví
· uznávat hodnoty a tradice svého národa, chápat jeho minulost i souèasnost v kontextu
evropského vývoje
· s žáky jsou aktuálnì rozebírány situace z denního života, s kterými se seznamují
prostøednictvím médií
Matematické kompetence – žáci by mìli:
· aplikovat matematické postupy pøi øešení bìžných situací každodenního života
· umìt èíst rùzné formy grafického znázornìní (tabulky, grafy, schémata…)
Kompetence využívat prost%edky informa$ních a komunika$ních technologií a pracovat
s informacemi –
· dokázat efektivnì pracovat s informacemi:
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· pracovat s osobním poèítaèem a využívat internet
· vyhledávat informace, posuzovat jejich vìrohodnost

Uplatnìní prùøezových témat
Ob$an v demokratické spole$nosti
- rozvíjena schopnost jednání s lidmi
- vhodná míra sebevìdomí a odpovìdnosti za sebe i za ostatní
- diskuse na rùzná témata
- uèit se obhájit svùj názor, hledat kompromisní øešení
- odolávat myšlenkové manipulaci, vážit si hodnot
#lov!k a životní prost%edí
- základní orientace v globálních problémech lidstva
- zamìøeno na tvorbu a ochranu životního prostøedí, environmentální výchovu, trvale
udržitelný rozvoj a respektování principù trvale udržitelného rozvoje
- osvojení principù k zodpovìdnému pøístupu k životnímu prostøedí – šetøení energií,
tøídìní odpadù, zdravý životní styl
#lov!k a sv!t práce
- úspìšnì se prosadit v životì i na trhu práce (pracovní práva a povinnosti, profesní a
vzdìlávací orientace)
- realizováno poskytováním aktuálních informací (spolupráce s úøadem práce)
- dùležitost celoživotního vzdìlání pro život
- motivace k aktivnímu pracovnímu životu a k úspìšné kariéøe
Ochrana $lov!ka za mimo%ádných událostí (vzd!lávání pro zdraví)
- rychlost a pohotovost v rozhodování (rozpoznat hrozící nebezpeèí a racionálnì reagovat
v situacích osobního ohrožení za mimoøádných událostí)
- úloha státu a místní samosprávy pøi ochranì života a zdraví obyvatelstva (varování,
evakuace)
Informa$ní a komunika$ní technologie
- využívání internetu k vyhledávání informací
- zpracovávání referátù prostøednictvím internetu
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Kvìtináøství - 2. roèník
Poèet hodin:

96

Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Po$et hodin

Žák:
1. Úvod
- zdùvodní cíl, význam kvìtináøství
- cíl, význam a perspektivy kvìtináøství
- vyjmenuje perspektivity kvìtináøství - vliv kvìtin na životní prostøedí
- vysvìtlí vliv kvìtin na životní
prostøedí

- vyjmenuje výrobní podmínky pro
kvìtináøství
- vysvìtlí pøírodní podmínky
- vysvìtlí hospodáøské podmínky

- vyjmenuje zeminy používané
v kvìtináøství
- popíše vlastnosti a využit
jednotlivých zemin
- vyjmenuje pøísady do zemin
- popíše vlastnosti a použití
jednotlivých pøísad
- vysvìtlí desinfekci zemin
- popíše zpùsoby ošetøování zemin
- objasní význam støídání kultur
- vysvìtlí pojem únava pùdy

2

2.Výrobní podmínky pro kvìtináøství
- pøírodní - svìtlo, teplo, voda, vzduch,
pùda
- hospodáøské - umístìní závodu,
doprava, pracovní síly, zahradnické
stavby

8

3. Zeminy a ošetøování zemin
- zeminy používané v kvìtináøství –
drnovka, listovka, rašelina, kompostní
zemina, paøeništní zemina

8

- pøísady do zemin - písek, antuka, perlit
a jiné
- desinfekce zemin
- ošetøování zemin
- støídání kultur, únava pùdy

4.Výživa a hnojení kvìtin
- organická hnojiva - chlévská mrva,
moèùvka
- definuje pojem anorganická hnojiva - anorganická hnojiva - dusíkatá,
- uvede pøíklady jednotlivých hnojiv
fosforeèná, draselná, vápenatá
- vysvìtlí zásady hnojení kvìtin
- zásady hnojení kvìtin
- definuje pojem hydroponické
- hydroponické pìstování kvìtin
pìstování kvìtin

7

- definuje pojem organická hnojiva

- definuje pojem generativní
rozmnožování, uvede zpùsoby
- definuje pojem vegetativní

5. Množení kvìtin
- rozmnožování generativní - zpùsoby
- rozmnožování vegetativní - zpùsoby
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7

rozmnožování, uvede zpùsoby
- vysvìtlí pøípravu množárenských
substrátù a množárenských stolù

- vyjmenuje zpùsoby a význam
zavlažování
- vyjmenuje zpùsoby a význam vìtrání
- vyjmenuje zpùsoby a význam
pøistiòování
- popíše zpùsob a význam pøesazování
hrnkových rostlin
- urèí druhy výsadeb
- vysvìtlí ochranu proti chorobám
a škùdcùm a uvede pøíklady ochrany

- pøíprava množárenských substrátù
a množárenských stolù
6. Hlavní pìstitelské úkony
- zavlažování

6

- vìtrání
- pøistiòování
- pøesazování hrnkových rostlin
- výsadby
- ochrana proti chorobám a škùdcùm

7. Letnièky
- charakterizuje letnièky jako pìstební - popis, množení, pìstování, ošetøování
a použití
skupinu a vysvìtlí jejich význam
- vyjmenuje základní požadavky na
prostøedí
- urèí zpùsoby množení a dopìstování - letnièky nízké - druhy
sadby letnièek
- letnièky polovysoké - druhy
- popíše letnièky a zaøadí správnì do
- letnièky vysoké - druhy
skupiny
- letnièky otáèivé a popínavé - druhy
- rozliší základní druhy letnièek
- letnièky k sušení - druhy
- vysvìtlí ošetøování letnièek po
- jednoleté trávy
výsadbì
- nové druhy letnièek - balkonové
- ovládá zásady pro výsadbu
letnièkových záhonù

22

8. Dvouletky
- popis, množení, pìstování, ošetøování
a použití

5

- charakterizuje dvouletky jako
pìstební skupinu a vysvìtlí jejich
význam
- vyjmenuje základní požadavky na
prostøedí
- urèí zpùsoby množení a dopìstování
- druhy dvouletek
sadby dvouletek
- rozliší základní druhy dvouletek
- vysvìtlí ošetøování dvouletek po
výsadbì
- ovládá zásady pro výsadbu
dvouletých záhonù
9. Trvalky
- charakterizuje trvalky
- popis, množení, pìstování, výsadba,
- uvede typy pùvodních stanoviš•
ošetøování a použití
- uvede jednotlivé zpùsoby
rozmnožování trvalek
- ovládá jednotlivé techniky množení
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a dopìstování trvalek
- vyjmenuje základní požadavky
pìstování jednotlivých skupin trvalek
- rozliší základní druhy trvalek
- vysvìtlí ošetøování trvalek po
výsadbì

- trvalky plazivé a kobercové - druhy
- trvalky pro rabata - druhy
- trvalky solitérní - druhy
- trvalky pro øez - druhy

10. Cibulnaté rostliny
- charakterizuje cibulnaté rostliny jako - charakteristika cibulovin,
pìstební skupinu
rozmnožování, popis, pìstování,
- uvede zpùsoby rozmnožování
výsadba, použití cibulovin s ohledem
cibulovin
na jejich vlastnosti
- definuje princip hloubky výsadby
cibulovin
- vysvìtlí pìstitelské zásady
jednotlivých druhù cibulovin

4

11. Hlíznaté rostliny
- charakterizujte hlíznaté rostliny jako - charakteristika hlíznatých rostlin,
rozmnožování, popis, pìstování,
pìstební skupinu
- uvede zpùsoby rozmnožování
výsadba, použití hlíznatých rostlin
hlíznatých rostlin
s ohledem na jejich vlastnosti
- definuje princip hloubky výsadby
hlíznatých rostlin
- vysvìtlí pìstitelské zásady
jednotlivých druhù cibulovin

4

12. Okrasné trávy vytrvalé
- charakterizuje okrasné trávy vytrvalé - popis, množení, pìstování, výsadba,
ošetøování a použití
jako pìstební skupinu
- uvede zpùsob rozmnožování,
pìstování a použití
- vysvìtlí pìstitelské zásady
13. Rychlení kvìtin
- vyjmenuje všeobecné zásady rychlení - všeobecné zásady rychlení
a pøirychlování cibulnatých,
a pøirychlování cibulnatých, hlíznatých
hliznatých kvìtin, letnièek, dvouletek kvìtin, letnièek, dvouletek a trvalek
- rychlení a pøirychlování døevin
a trvalek
- vysvìtlí pojem rychlení
a pøirychlování døevin

2
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Kvìtináøství - 3. roèník
Poèet hodin: 96
Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Po$et hodin

Žák:
- vysvìtlí význam pìstování
skleníkových kultur

1. Úvod
- význam pìstování skleníkových kultur

2

2. Hrnkové kvìtiny okrasné kvìtem
- popis, množení, pìstování, ošetøování
- charakterizuje hrnkové kvìtiny
okrasné kvìtem jako pìstební skupinu a použití kvìtin - druhy
- rozliší základní druhy
- vyjmenuje zpùsoby rozmnožování
jednotlivých druhù kvìtin
- uvede základní požadavky na
prostøedí jednotlivých druhù kvìtin
- ovládá zásady pìstování jednotlivých
druhù (ošetøování, zálivka)
- urèí význam použití jednotlivých
druhù

23

3. Hrnkové rostliny okrasné listem
- charakterizuje hrnkové kvìtiny
- popis, množení, pìstování, ošetøování
okrasné listem jako pìstební skupinu a použití kvìtin - druhy
- rozliší základní druhy
- vyjmenuje zpùsoby rozmnožování
jednotlivých druhù kvìtin
- uvede základní požadavky na
prostøedí jednotlivých druhù kvìtin
- ovládá zásady pìstování jednotlivých
druhù (ošetøování, zálivka)
- urèí význam použití jednotlivých
druhù
4. Speciální hrnkové rostliny
- charakterizuje speciální hrnkové
- popis, množení, pìstování a použití
- bromeliaceae - druhy
rostliny jako pìstební skupinu
- rozliší základní druhy
- pteropsida - druhy
- vyjmenuje zpùsoby rozmnožování
- palmae - druhy
jednotlivých druhù kvìtin
- cactaceae - druhy
- uvede základní požadavky na
- sukulentní rostliny - druhy
prostøedí jednotlivých druhù rostlin - citrusy - druhy
- ovládá zásady pìstování jednotlivých

23
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druhù (ošetøování, zálivka)
- urèí význam použití jednotlivých
druhù
5. Skleníkové rostliny k øezu
- charakterizuje skleníkové rostliny
- popis, množení, pìstování, ošetøování
a použití
k øezu jako pìstební skupinu
- rozliší základní druhy
- vyjmenuje zpùsoby rozmnožování
jednotlivých druhù kvìtin
- uvede základní požadavky na
prostøedí jednotlivých druhù kvìtin
- ovládá zásady pìstování jednotlivých
druhù (ošetøování, zálivka)
- urèí zpùsoby skliznì jednotlivých
druhù
- urèí sklizòovou zralost
6. Okrasné døeviny
- charakterizuje okrasné døeviny jako - poznávání, základní pìstování a
pìstební skupinu
využití z hlediska vazby a aranžování
- rozliší základní druhy
kvìtin
- vyjmenuje zpùsoby rozmnožování
jednotlivých druhù
- uvede základní požadavky na
prostøedí
- ovládá zásady pìstování
- urèí význam použití a využití
jednotlivých druhù z hlediska vazby
a aranžování kvìtin
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Odborný výcvik

Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 1920
Název a adresa školy:

Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle
Obecným cílem odborného výcviku je poskytnout žákùm potøebné dovednosti a návyky
nezbytné pro praktické zvládnutí uèebního oboru. Po absolvování odborného uèilištì mají žáci
ovládat pracovní úkony pøi pìstování kvìtin a souèasnì mají mít osvojeny základy vazaèské a
aranžérské tvorby pro rùzné pøíležitosti. Komplexní pojetí pøedmìtu úzce navazuje na
teoretické vyuèování a umožòuje dùkladnìjší osvojení a ovìøení teoretických odborných
poznatkù. Výuka vede k využívání získaných vìdomostí a dovedností v praktickém životì.

Charakteristika uèiva
Pøedmìt je zaøazen ve všech tøech roènících studia. Úzce souvisí se všemi odbornými
pøedmìty, využívá znalostí z biologie, ekologie, zahradnické výroby, estetiky, kvìtináøství a
floristiky.
Žáci se nauèí bìžným praktickým dovednostem v zahradnické praxi. Výuka postupuje od
nejjednodušších úkonù ke složitìjším, nìkteré dovednosti žáci nacvièují po èástech tak, aby
došlo k automatizování èinnosti, k vytvoøení správných návykù a dodržování správných
technologických postupù. Zvláštní pozornost je vìnována dodržování bezpeènosti práce a
ochranì zdraví pøi práci, dodržování hygienických a požárních pøedpisù, prevence rizik a
poskytnutí první pomoci pøi úrazech.

Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
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Žáci jsou vedeni k:
samostatnosti a kreativitì
- k osvojení profesních odborností
- upevòování znalostí z odborných pøedmìtù a jejich využití v praxi
- rozvíjení praktických znalostí a dovedností
- zodpovìdnému pøístupu k životnímu prostøedí
- rozvoji dovednosti uèit se a zvyšování svojí kvalifikace – celoživotní vzdìlávání
- získávání dùvìry ve vlastní schopnosti, vytrvalosti a kritiènosti
- porozumìní pracovních postupù
- umìt pracovat v týmu a vyrovnávat se s rùznými situacemi
-

Pojetí výuky
Výuka odborného výcviku probíhá v prvém až tøetím roèníku tøi dny v týdnu. V prvém roèníku
je denní rozsah výuky stanoven na 6 hodin, ve druhém a tøetím roèníku na 7 hodin.
Odborná výuka je vyuèována v pracovnách školy, na školním pozemku, na smluvních
pracovištích, napø. Zahradnictví U Kohoutù. Pøi každém pøíchodu na smluvní pracovištì jsou
žáci øádnì proškoleni o zásadách bezpeènosti a ochranì zdraví. U každého nového probíraného
tématu jsou žáci také øádnì proškoleni. Odborný výcvik a teoretické vyuèování spolu úzce
souvisí. V každém novém tématu se opakují teoretické základy uèiva.Výuka je vedena rùznými
formami: istruktáž, nácvik, skupinová práce,samostatná práce. Uèitel mùže zpìtnì kontrolovat
vìdomosti žákù z navazujících teoretických pøedmìtù.

Hodnocení výsledkù žákù
Kriteria hodnocení odpovídají OU, PrŠ a ZŠ Sobìslav.
Jednotlivá hodnocení se provádìjí klasifikaèními stupni 1 – 5.
Klasifikace vychází z prùbìžného hodnocení. Posuzuje se používání vhodného pracovního
obleèení, pøipravenost na praxi, náøadí, zorganizování práce, èistota na pracovišti, peèlivost,
spolehlivost a zodpovìdnost pøi provádìní práce nebo nácviku èinnosti, dodržování zásad
bezpeèné práce, kvalita i kvantita odvedené práce, aktivita.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí
Kompetence k u$ení
· uèí se mít pozitivní vztah k uèení a vzdìlávání
· žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání informací
· uèíme žáky sebehodnocení a hledání vlastních chyb
· znát možnosti svého dalšího vzdìlávání, zejména v oboru
· podporujeme úèast žákù na rùzných soutìžích a reprezentacích školy
Kompetence k %ešení problém"
· podnìcujeme žáky k tvoøivému myšlení – ke kreativitì
· týmová spolupráce k øešení problémù
· porozumìt zadání úkolu, popøípadì získat informace potøebné k øešení úkolu
Komunikativní kompetence
· komunikace s potencionálními zamìstnavateli
· používání odborné terminologie, dodržování jazykových a stylistických norem
Personální a sociální kompetence
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·
·
·
·
·
·

pøijímat a odpovìdnì plnit svìøené úkoly
pøispívat k vytváøení vstøícných mezilidských vztahù a k pøedcházení konfliktù
reagovat adekvátnì na hodnocení svého vystupování, umìt pøijímat radu i kritiku
ovìøovat si získané poznatky
adaptovat se na mìnící se životní a pracovní podmínky
pøijímání a podávání vlastních návrhù na zlepšení práce nebo dílèích úkolù

Kompetence využívat prost%edky informa$ních a komunika$ních technologií a efektivn!
pracovat s informacemi:
· využívání prostøedkù informaèních a komunikaèních technologií k profesnímu
i osobnímu rùstu
pracovat s poèítaèem – získávat informace z internetu
· komunikovat elektronickou poštou
· celková funkèní gramotnost ( vyhledávat a zpracovávat odborné texty)

Uplatnìní prùøezových témat:
Ob$an v demokratické spole$nosti
- rozvíjena schopnost jednání s lidmi
- vhodná míra sebevìdomí a odpovìdnosti za sebe i za ostatní
- diskuse na rùzná témata
- uèit se obhájit svùj názor, hledat kompromisní øešení
- odolávat myšlenkové manipulaci, vážit si hodnot
#lov!k a životní prost%edí
- biologická ochrana proti chorobám a škùdcùm
- efektivní hospodaøení s materiály, energiemi, odpady a vodou s ohledem na životní
prostøedí
- vyhodnocování názorù a postojù vzhledem k otázkám ochrany životního prostøedí
- základní orientace v globálních problémech lidstva
- jednání v duchu udržitelného rozvoje
- odpovìdnost za životní prostøedí a trvale udržitelný rozvoj
#lov!k a sv!t práce
- motivace k aktivnímu pracovnímu životu
- odpovìdnost za vlastní život i život budoucí generace (dìtí)
- dùležitost vzdìlání pro život, schopnost prùbìžnì se vzdìlávat
- srozumitelnì zformulovat své požadavky
- prezentovat se pøi jednání s potenciálními zamìstnavateli (napsat žádost, odpovìdìt na
inzerát, sestavit životopis, vyplnit osobní dotazník)
- tvorba a obhajoba vlastního názoru
Informa$ní a komunika$ní technologie
- efektivní využití internetu (v prùbìhu vzdìlávání i pøi èinnostech, které jsou bìžnou
souèástí života)
- kritický pøístup k získaným informacím – mediální gramotnost
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Odborný výcvik - 1. roèník
Poèet hodin: 576
Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Žák :
- seznámí se s náplní pøedmìtu,
s pracovištìm, je proškolen v oblasti
BOZP, PO, dodržuje pracovní dobu,
organizaci výuky. Používá vhodné
náøadí, obuv a odìv. Je si vìdom
povinnosti poskytnutí první pomoci,
vysvìtlí prevenci rizik.

1.Úvod
- základní ustanovení právních norem
o bezpeènosti práce a ochranì zdraví
pøi práci
- druhy ohrožení pøi práci a zpùsoby
ochrany pracovníkù
- prevence rizik pøi pracovních
èinnostech v daném oboru
- první pomoc pøi úrazech
- požární ochrana
- seznámení s náplní pøedmìtu
2. Zahradnické zeminy
- zakládání kompostu
- ošetøování zahradnických zemin
- zakládání a vyvážení paøeniš•

- zakládá kompost, ošetøuje kompost
- vysvìtlí ošetøování zahradnických
zemin
- vysvìtlí zakládání a vyvážení paøeniš•
- upraví zeminu pøed výsevem
- používá drobné ruèní náøadí
- zvládá základní techniky zpracování
pùdy
- okopává, odpleveluje, pleèkuje
- ovládá základní techniky zpracování
pùdy
- dodržuje BOZP pøi práci

Po$et hodin

3. Zpracování pùdy
- úprava zemin pøed výsevem
- rytí a zarývání organické hmoty do
pùdy
- hrabání, okopávka, pleèkování

4. Výsevy
- ošetøí, pøipraví zeminu pøed výsevem - ošetøení a úprava zemin pøed výsevem
- popíše a vysvìtlí naplnìní výsevního - výsevy - zpùsoby
truhlíku
- ošetøení výsevù
- zvládá rùzné techniky výsevu
- popíše princip generativního
rozmnožování
- vyjmenuje rùzné zpùsoby pøedse•ové
úpravy semen
- dodržuje BOZP
od - zd
5. Pìstování sadby
výz - zdùvodní význam pøepichování
- pøepichování
- dodržuje správný zpùsob pøepichování - hrnkování

121

12

36

48

36

48

- popíše rùzné technologie
pøedpìstování sadby
vy - vs - vysvìtlí význam otužování sadby
- hrnkuje, získává zruènost
- pøipraví pozemek k výsadbì
- vysazuje pomocí sázecího kolíku,
motyèky, lopatkou
- pøesazuje kvìtiny
- zvládá výsadbu kvìtinových truhlíkù
a misek
- zavlažuje, kypøí, odpleveluje,
pøihnojuje
- dodržuje BOZP
- používá vhodný zahradnický nùž
a nùžky pøi rùzných zpùsobech
rozmnožování
- uèí se základním øezùm s nožem
- využívá principy vegetativního
rozmnožování a vhodnì aplikuje
jednotlivé zpùsoby v praxi
- øízkuje a píchá øízky
- popíše zpùsoby závlahy, zalévá
osázené záhony
- okopává, kypøí, jednotí
- vysvìtlí význam pøihnojování
- nahrnuje rùže pøed zazimováním
- dodržuje BOZP

- seznámí se s obsluhou skleníku,
topením, vìtráním, vysvìtlí význam
vìtrání a stínìní ve sklenících
- vyjmenuje zpùsoby závlah
používaných ve sklenících
- zavlažuje skleníkové kultury
- odpleveluje
- vysvìtlí úpravu množárenského
záhonu
- øídí se BOZP na pracovišti
- seznámí se se sklizòovou zralostí
- dodržuje BOZP
- provádí úpravu kvìtin k sušení
- vysvìtlí techniky sušení kvìtin
- sbírá semena a ostatní rostlinný
materiál k vazbì

- ošetøování sadby a pøíprava k výsadbì

6. Výsadba
- pøíprava pozemku k výsadbì
- výsadba - druhy
- pøesazování kvìtin
- výsadba kvìtinových truhlíkù a misek
- ošetøení po výsadbì

54

7.Vegetativní rozmnožování
- množení rostlin - øízkováním, dìlením
výbìžky

30

8. Ošetøování rostlin za vegetace
- zálivka

78

- okopávka, kypøení, jednocení
- pøihnojování
- nahrnování
- bezpeènost a hygiena práce

9. Práce v zasklených plochách
- stínìní, vìtrání, zálivka,
odplevelování.

42

- úprava množárenského záhonu

10. Sklizòové práce
- øez kvìtin
- tøídìní, balení a expedice kvìtin
- úprava kvìtin k sušení
- sbìr semen a ostatního rostlinného
materiálu k vazbì

122

48

- popíše zpùsoby øezu kvìtin

- pøipraví podklady pro vìnce
- navazuje rostlinný materiál rùznými
technikami
- zhotoví vìneèek ze suchého materiálu
- zhotoví zelený vìneèek
- zhotoví svícen, adventní vìnec
- používá rùzné techniky aranžování ze
suchých kvìtin

- brousí nùž
- zhotovuje rohože a stínovky
- zhotovuje cívky
- zhotovuje kolíèky
- cvièí nácvik písma a psaní jmenovek

11.Vazaèské práce
- pøípravné vazaèské práce ( navazování
rostlinného materiálu, zhotovení
podkladù pro vìnce, kytice..)
- zhotovení vìneèkù ze suchého
materiálu ( šišky, lesní plody...)
- zhotovení zelených vìneèkù a vìncù
- vánoèní vazba - svícny, adventní
vìnce
- vazba ze suchých kvìtù
- velikonoèní vazba
12. Ostatní práce
- pøíprava a údržba zahradnického
náøadí
- pletení rohoží a stínovek
- základy pletení z proutí
- psaní jmenovek – nácvik písma
- broušení nožù a nùžek
- zhotovení cívek, kolíèkù
- exkurze do kvìtináøských provozù

123

90

54

Odborný výcvik - 2. roèník
Poèet hodin: 672
Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Po$et hodin

Žák:
- seznámí se s náplní pøedmìtu,
s pracovištìm - je proškolen v oblasti
BOZP, PO
- dodržuje pracovní dobu, organizaci
výuky
- používá vhodné náøadí, obuv a odìv
- vysvìtlí prevenci rizik

1.Úvod
- základní ustanovení právních norem
o bezpeènosti práce a ochranì zdraví
pøi práci
- druhy ohrožení pøi práci a zpùsoby
ochrany pracovníkù
- prevence rizik pøi pracovních
èinnostech v daném oboru
- první pomoc pøi úrazech
- požární ochrana
- seznámení s náplní pøedmìtu

14

2. Zahradnické zeminy a zpracování
- vysvìtlí použití zahradnických
pùdy
substrátù a zemin
- pøíprava zemin pro výsevy, hrnkování
- objasní míchání jednotlivých složek - úprava zahradnických zemin pro
speciální rostliny
substrátu
- používá drobné ruèní náøadí
- zpracování pùdy bìhem vegetace
- okopává, odpleveluje
ruèním náøadím
- používá doplòkové materiály pøi
pøípravì substrátù ( perlit, keramzit,
polystyrén a další)
- pøíprava pùdy pro výsadbu
- pøipraví pùdu pro výsadbu
3. Výsevy
- odùvodní význam desinfekce nádob, - desinfekce nádob a zemin
- zpùsoby výsevu
zemin
- vyjmenuje zpùsoby desinfekce zemin - ošetøování výsevu
- vyjmenuje zpùsoby desinfekce nádob - bezpeènost a hygiena pøi práci
- vyjmenuje zpùsoby výsevu
s desinfekèními látkami a zeminou
- správnì vyseje urèené druhy semen
- správnì ošetøí výsev
- dodržuje BOZP pøi práci se zeminami

63

4. Pìstování sadby
- správnì a rychle pøepichuje a hrnkuje - pøepichování rostlin
- hrnkování
- ošetøuje sadbu
- ošetøování sadby

56

124

42

- dodržuje správnou techniku
hrnkové sadby
- vysazuje pomocí sázecího kolíku,
motyèky a lopatky
- urèí správnou hloubku výsadby
jednotlivých cibulovin a hlíznatých
kvìtin
- pleje rostliny, okopává, porušuje
pùdní škraloup
- vysvìtlí technologický postup
pìstování letnièek, dvouletek, trvalek,
cibulnatých a hlíznatých kvìtin
- vysvìtlí pìstování kvìtin na semeno,
vysvìtlí sklizòovou zralost
- popíše pìstování rùží
- vysazuje, vhodnì ošetøuje a pìstuje
rùzné druhy tržních rostlin
- popíše význam pøihnojování kvìtin
- zazimuje rùže a trvalky, na jaøe
provede jejich ošetøení

5. Výsadba
- výsadba hrnkové sadby
- výsadba pomocí lopatky, kolíku
a motyèky
- výsadba cibulovin a hlíznatých
- ošetøování rostlin po výsadbì

56

6. Pìstování tržních rostlin
- pìstování letnièek, dvouletek, trvalek,
cibulnatých a hlíznatých rostlin

84

- pìstování rostlin k sušení
- pìstování kvìtin na semeno
- pìstování rùží
- pøihnojování skleníkových rostlin
a rostlin pìstovaných na volných
plochách
- zazimování rùží a trvalek a jejich
ošetøení na jaøe
7. Vegetativní množení
- množení kvìtin oddìlky, dìlením,
øízkováním, výbìžky, roubováním
- množení cibulemi a hlízami
- ošetøení rostlin na množárnì

56

8. Ošetøení rostlin za vegetace
- zvládá úkony pøi ošetøování rostlin
- zálivka, pøihnojování
- zdùvodní význam jednotlivých úkonù - okopávka, odplevelování, kypøení
pro zdárný vývoj rostlin
- BOZP
- dodržuje BOZP

42

- používá vhodný zahradnický nùž
a nùžky pøi rùzných zpùsobech
rozmnožování
- využívá principy vegetativního
rozmnožování a vhodnì aplikuje
jednotlivé zpùsoby v praxi
- zvládá kopulaèní øez
- vysvìtlí postup øízkování døevitými,
bylinnými a koøenovými øízky
- vysvìtlí množení cibulemi a hlízami
- ošetøuje rostliny na množárnì

- seznámí se s obsluhou skleníku,
topením, vìtráním, vysvìtlí význam
vìtrání a stínìní ve sklenících
- vyjmenuje zpùsoby závlah
- zavlažuje skleníkové kultury

9. Práce v zasklených plochách
- seznámení s obsluhou topení
a vìtráním, závlahové systémy,
desinfekce a dodržování bezpeènosti
a hygieny práce

125

35

- vysvìtlí úpravu množárenského
záhonu
- øídí se BOZP na pracovišti

- pøipraví skladovací prostory pro
sušení kvìtin
- sklízí a pøipravuje kvìtiny k sušení
- vysvìtlí sklizòovou zralost základních
øezaných kvìtin, jejich úpravu
a skladování
sbírá a suší materiál pro vazbu
sbírá a èistí semena
- vysvìtlí zpùsoby tržní úpravy
u jednotlivých pìstovaných kvìtin
- tøídí, ošetøuje a expeduje hrnkové
rostliny

- zhotoví vìnce a vìneèky dušièkové
vazby
- zhotoví rùzné druhy adventní vazby,
napø. svícen, adventní vìnec
- zhotoví rùzné druhy velikonoèní
vazby
- je veden k vazbì volnì vázaných kytic
- používá rùzné techniky aranžování ze
suchých kvìtin
- aranžuje prostorové aranžmá
- aranžuje misky, vázy, koše k rùzným
pøíležitostem
- uplatòuje estetické zákony a principy
ve vazaèské a aranžérské èinnosti

- zhotovuje náèrty kompozic
- sbírá sušené plody
- zhotovuje podložky pro vazbu

10. Sklizòové práce
- pøíprava skladovacích prostorù pro
kvìtiny k sušení a ošetøování sušených
kvìtin
- pøíprava chladírenských prostorù pro
øezané kvìtiny

63

- sklizeò kvìtin na sušení
- sklizeò kvìtinových semen
- sklizeò kvìtin k øezu a jejich tržní
úprava, balení a expedice
- balení a expedice hrnkových kvìtin

11. Vazaèské práce
- výroba vìncù a vìneèkù

98

- pøíležitostná vazba ( Vánoce,
Velikonoce, svatba, pohøeb ..)
- vazba volnì vázaných kytic
- aranžování misek, váz, košù
- dekorace místností

12. Ostatní práce
- ochranné nátìry
- náèrty kompozic
- sbìr sušených plodù..
- zhotovení podložek pro vazbu
- exkurze do kvìtináøských provozù

126

63

Odborný výcvik - 3. roèník
Poèet hodin: 672

Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Po$et hodin

Žák:
1.Úvod
- seznámí se s náplní pøedmìtu,
- základní ustanovení právních norem
s pracovištìm, je proškolen v oblasti o bezpeènosti práce a ochranì zdraví
pøi práci
BOZP, PO, dodržuje pracovní dobu,
organizaci výuky. Používá vhodné
- druhy ohrožení pøi práci a zpùsoby
náøadí, obuv a odìv.
ochrany pracovníkù
- je si vìdom povinnosti poskytnutí
- prevence rizik pøi pracovních
první pomoci, vysvìtlí prevenci rizik. èinnostech v danném oboru
- je si vìdom druhem ohrožení pøi práci - první pomoc pøi úrazech
- požární ochrana
a zpùsoby ochrany pracovníkù
- seznámení s náplní pøedmìtu

7

2. Zahradnické zeminy
- umí objasnit druhy pøíprav zemin pro - pøíprava zemin pro výsevy
výsevy
- úprava zahradnických zemin pro
- vysvìtlí úpravu zahradnických
speciální rostliny
zemin pro speciální rostliny
- objasní míchání jednotlivých složek
substrátu
- používá doplòkové materiály pøi
pøípravì substrátù ( perlit, keramzit,
polystyrén a další)

14

3. Zpracování pùdy
- zpracování pùdy bìhem vegetace
ruèním náøadím
- pøíprava pùdy pro výsadbu

21

4. Výsevy
- desinfekce nádob a zemin
- bezpeènost a hygiena pøi práci
s desinfekèními látkami a zeminou

21

- používá drobné ruèní náøadí
- okopává, odpleveluje
- pøipraví pùdu pro výsadbu

- vysvìtlí význam desinfekce nádob
a zemin
- vyjmenuje zpùsoby desinfekce zemin
a nádob
- urèí zpùsob výsevu a správnì vyseje
jednotlivé druhy kvìtin
- správnì ošetøí výsev

- zpùsoby výsevu
- ošetøování výsevu

127

- definuje bezpeènost a hygienu pøi
práci s desinfekèními látkami
a zeminou
- dodržuje BOZP pøi práci

5. Pìstování sadby
- dokáže správnì pøepichovat
- provádí hrnkování automaticky,
koordinovanì
- ošetøuje sadbu

- provede výsadbu hrnkové sadby
pomocí sázecího kolíku, lopatky,
motyèky
- urèí spon výsadby
- urèí techniku výsadby jednotlivých
kvìtin
- vysvìtlí hloubku výsadby cibulovin
a hlíznatých kvìtin a provede jejich
výsadbu
- ošetøuje rostliny po výsadbì
- používá vhodný zahradnický nùž
a nùžky pøi rùzných zpùsobech
rozmnožování
- využívá principy vegetativního
rozmnožování a vhodnì aplikuje
jednotlivé zpùsoby v praxi
- zvládá kopulaèní øez
- vysvìtlí postup øízkování døevitými,
bylinnými a koøenovými øízky
- vysvìtlí množení cibulemi a hlízami
- ošetøuje rostliny na množárnì
- dodržuje BOZP pøi práci se
zahradnickým náøadím

- urèí technologický postup pìstování
letnièek, dvouletek, trvalek,
cibulnatých a hlíznatých kvìtin
- urèuje zeleninová a kvìtinová semena
používaná v zahradnické praxi
- rozpozná základní sortiment kvìtin
- charakterizuje a poznává rùzné druhy
kvìtin
- vysvìtlí pìstování kvìtin na semeno
- urèí sklizòovou zralost kvìtin

63

- pøepichování rostlin
- hrnkování
- ošetøování sadby
6. Výsadba
- výsadba hrnkové sadby
- výsadba pomocí lopatky, kolíku
a motyèky
- výsadba cibulovin a hlíznatých
- ošetøování rostlin po výsadbì

63

7. Vegetativní množení
- množení kvìtin oddìlky, dìlením,
øízkováním, výbìžky, roubováním
- množení cibulemi a hlízami
- ošetøení rostlin na množárnì

21

8. Pìstování tržních rostlin
- pìstování letnièek, dvouletek, trvalek,
cibulnatých a hlíznatých rostlin
- pìstování rostlin k sušení
- pìstování kvìtin na semeno
- pìstování rùží
- pøihnojování skleníkových rostlin
a rostlin pìstovaných na volných
plochách
- zazimování rùží a trvalek a jejich
ošetøení na jaøe

91

128

- popíše pìstování rùží
- dokáže vysazovat a správnì ošetøovat
rùzné druhy tržních rostlin
- popíše význam pøihnojování kvìtin
- zazimuje rùže a trvalky, na jaøe
provede jejich ošetøení
- seznámí se s obsluhou skleníku,
topením, vìtráním, vysvìtlí význam
- vìtrání a stínìní ve sklenících
- vyjmenuje zpùsoby závlah
používaných ve sklenících
- zavlažuje skleníkové kultury
- odpleveluje
- vysvìtlí úpravu množárenského
záhonu
- øídí se BOZP na pracovišti
- pøipraví skladovací prostory pro
sušení kvìtin
- ošetøí kvìtiny k sušení
- objasní zásady skliznì základních
øezaných kvìtin, jejich úpravu
a skladování
- popíše pøípravu chladíren pro øezané
kvìty
- vysvìtlí zpùsoby tržní úpravy
u konkrétních pìstovaných kvìtin
- tøídí, ošetøuje a expeduje hrnkové
rostliny
- provede sbìr kvìtinových semen,
vysvìtlí sklizòovou zralost a urèí
podmínky pro sbìr
- zhotoví vìnce a vìneèky dušièkové
vazby
- zhotoví rùzné druhy adventní vazby
(napø. svícen, adventní vìnec) tradièní
i netradièní
- zhotoví rùzné druhy velikonoèní
vazby
- zhotoví volnì vázanou kytici
- používá rùzné techniky aranžování ze
suchých kvìtin
- aranžuje prostorové aranžmá
- aranžuje misky, vázy, koše k rùzným
pøíležitostem
- uplatòuje estetické zákony a principy
ve vazaèské a aranžérské èinnosti,
- vytváøí rùzné typy vazeb pro rùzné

9. Práce v zasklených plochách
- seznámení s obsluhou topení
a vìtráním, závlahové systémy,
desinfekce a dodržování bezpeènosti
a hygieny práce

7

10. Sklizòové práce
- pøíprava skladovacích prostor pro
sušení kvìtin a ošetøování sušin

70

- sklizeò kvìtin k sušení
- sklizeò kvìtin k øezu, jejich tržní
úprava, balení, expedice
- pøíprava chladíren pro øezané kvìty
- balení a expedice hrnkových kvìtin
- sklizeò kvìtinových semen

11. Vazaèské práce
- výroba vìncù a vìneèkù
- pøíležitostná vazba ( Vánoce,
Velikonoce, svatba, pohøeb )

- vazba volnì vázaných kytic
- aranžování misek, váz, košù
- dekorace místností
- exkurze do kvìtináøských provozù

129

294

pøíležitosti
- aranžuje rùzný rostlinný materiál
v interiéru

8. Popis materiálního a personálního zajištìní výuky v daném ŠVP
8.1. Materiální podmínky
§
-

Realizace teoretického i praktického vyuèování
prostorové a materiální vybavení uèeben
vybavení pomùckami a jinými didaktickými prostøedky (uèebnice, uèební texty,..)
ICT prostøedky
využívání uèebních prostor a prostøedkù vlastních nebo pronajatých u jiných subjektù
vhodné je uvést plány na doplnìní a obnovu materiálního prostøedí výuky

Teoretická výuka probíhá v odlouèeném pracovišti Bechyòská 26/III. Vzdìlávání žákù je
realizováno prostøednictvím speciálnì pedagogických metod a forem uèení s využitím
názorných pomùcek a didaktické techniky (zpìtné projektory,video, interaktivní tabule, PC
atd.). Budovy odborného uèilištì jsou po celkové rekonstrukci ve velmi dobrém stavu. Všechny
tøídy jsou vybaveny zpìtnými projektory. Pro pøedmìt informaèní a komunikaèní technologie
je zaøízena poèítaèová uèebna.
Výuka odborných pøedmìtù je podporována názornými pomùckami, modely i živým
rostlinným materiálem. Pro výuku tìlesné výchovy má škola k dispozici moderní tìlocviènu a
posilovnu. Škola se snaží o neustálou modernizaci uèebních pomùcek
a vybavení teoretické i praktické výuky didaktickou technikou v závislosti na finanèních
možnostech.
Souèástí školy jsou všeobecná a odborná knihovna, každoroènì doplòované o nové tituly.
Slouží žákùm školy i pedagogùm k dalšímu vzdìlávání, získávání informací a moderních
poznatkù. Ve všeobecné èásti knihovny žáci najdou celou øadu titulù k doplnìní
mimoèítankové èetby. Škola také odebírá øadu odborných èasopisù, ve kterých lze nalézt
poslední trendy zahradnického oboru.
Školní budova - pravidelnì dochází k malování tøíd a chodeb. Na jejich výzdobì se podílejí
žáci svými pracemi.
Odborný výcvik probíhá v pracovnách odborného uèilištì nebo ve smluvních pracovištích.

8.2.

Personální podmínky

Ve škole v souèasné dobì pracuje v oboru zahradnické práce 7 uèitelù odborného výcviku. Na
domovì mládeže pracuje 5 pedagogických pracovníkù. Zpùsobilost pedagogického sboru je na
dobré úrovni – vìtšina pedagogù splòuje odbornou i pedagogickou zpùsobilost. Pedagogický
sbor je dle potøeby doplòován o mladé pedagogy, z nichž nìkteøí si ještì doplòují pedagogické
vzdìlání.
Uèitelé se mohou dle možností dále vzdìlávat na krátkodobých i dlouhodobých kurzech a
semináøích. Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù se øídí potøebami školy, využívá se
aktuálních nabídek pedagogických center, dalších vzdìlávacích institucí a profesních svazù.
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V uplynulých letech prošli pedagogové školením práce s poèítaèem. Cílem bylo získání
uživatelských dovedností práce s poèítaèem, komunikace prostøednictvím elektronické pošty a
využívání výpoèetní a prezentaèní techniky.
Pøi pøípravì a plánování výuky (postup, metody, formy) uèitelé spolupracují v pøedmìtových
komisích pro všeobecné pøedmìty, odborné pøedmìty a praktické vyuèování. Pøedsedové
tìchto komisí se pravidelnì scházejí na koordinaèních schùzkách se zástupkyní školy. Ve škole
pracuje jedna výchovná poradkynì a koordinátor prevence sociálnì-patologických jevù a
environmentální výchovy

8.3. Charakteristika žákù
Odborné uèilištì je státní, školné se neplatí. Ve škole studuje pøibližnì 200 žákù v 17 tøídách a
šesti oborech vzdìlávání. Do studijního oboru pøicházejí nejen žáci z blízkého okolí, ale i ze
vzdálenìjších míst. Proto škola poskytuje èásti žákù ubytování v domovì mládeže a celodenní
stravu. Do Sobìslavi je velmi dobré autobusové i vlakové spojení.

9. Charakteristika spolupráce s rodièi a se sociálními partnery pøi realizaci
daného ŠVP
9.1. Spolupráce s rodièi
K pøedávání základních informací o škole rodièùm slouží webové stránky, kde jsou umístìny
kontakty na vedení školy, aktuální zprávy o akcích školy, podmínky pro pøijímání žákù a
základní popis jednotlivých oborù vzdìlávání. Pomocí komunikaèního systému se lze kdykoli
spojit se školou nebo pøíslušným pedagogem, z domova je možno omlouvat absenci
žáka.Pravidelnì se konají tøídní schùzky.

8.2 Spolupráce se sociálními partnery
Odborné uèilištì je garantem odbornosti mladých zahradníkù a kvìtináøù.
Aby žáci získali potøebné praktické znalosti a dovednosti, vykonávají odborný výcvik v
zahradnických firmách rùzného zamìøení. Našimi nejvýznamnìjšími partnery jsou: Sempra
Mažice, Zahradnictví Alfréd Kohout Tábor, Rašelina Sobìslav, Správa mìsta Sobìslavi
Každoroènì se žáci podílejí na výsadbì ornamentálních záhonù v Sobìslavi.

8.3 Prezentace školy na veøejnosti
Zvláštní kapitolu v aktivitách odborného uèilištì píše celostátní soutìž ve vazbì a aranžování
kvìtin spojená s výstavou soutìžních prací „Sobìslavská rùže“. Soutìž vyhlašuje Institut dìtí
a mládeže MŠMT Praha, Krajský úøad Jihoèeského kraje Èeské Budìjovice ve spolupráci
s naší školou.
Soutìž je zamìøena na vazaèské a aranžérské práce z pøírodních materiálù a je vypsána pro
jednotlivce a tøíèlenná družstva z odborných uèiliš• a praktických škol z celé Èeské republiky,
výjimkou není ani úèast zahranièní. Soutìžící z øad našich žákyò se pravidelnì umis•ují na
pøedních místech.
Tradiènì se jednotlivé uèební obory velice úspìšnì prezentují se svou expozicí na výstavì
„Vzdìlání a øemeslo“ v Èeských Budìjovicích.
Benefièní akce – kvìtinové odpoledne – Jindøichùv Hradec
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Ve vlastních prostorách je každoroènì poøádána prodejní „Vánoèní výstava“ výrobkù žákù,
jenž je hojnì navštìvována širokou veøejností.
Soutìže – „Kopidlenský kvítek“
„Ne“tradièní karafiát z Plznì“
„Tøeš•ský roh hojnosti

9. Kolektiv autorù
Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníkù školy – OU, PrŠ a ZŠ Sobìslav

Vedoucí týmu: Mgr. Eva Pužíková
Identifikaèní údaje o škole
Obsah ŠVP
Profil absolventa školního vzdìlávacího programu
Charakteristika školního vzdìlávacího programu
Uèební plán
Pøehled rozpracování obsahu vzdìlávání z RVP do ŠVP
Personální a materiální zabezpeèení výuky
Spolupráce se sociálnímu partnery

- Mgr. Eva Pužíková
- Mgr. Eva Pužíková
- Mgr. Eva Pužíková
- Mgr. Eva Pužíková
- Mgr. Eva Pužíková
- Mgr. Eva Pužíková
- Mgr. Eva Pužíková
- Mgr. Eva Pužíková

Všeobecnì vzdìlávací pøedmìty
Èeský jazyk
Obèanská výchova
Matematika
Literatura
Tìlesná výchova
Informaèní a komunikaèní technologie

-

Mgr. Jitka Bìlská, Mgr. Jiøí Dvoøák
Mgr. Jitka Bìlská
Ing. Helena Prejzová
Mgr. Jitka Bìlská
Mgr. Milena Procházková
Ing. Helena Prejzová, Mgr. Radek Fiala

Odborné pøedmìty
Botanika: Vìra Skoøepová
Základy zahradnictví: Eva Smržová, Jitka Tùmová
Ekologie: Vìra Skoøepová
Estetika: Gabriela Loskotová, Jitka Tùmová
Kreslení a modelování: Vìra Skoøepová
Floristika: Jitka Tùmová, Gabriela Loskotová
Kvìtináøství: Jana Nováková, Mgr.Eva Pužíková
Odborný výcvik: Jana Nováková

Jazyková správnost

- Mgr. Jitka Bìlská
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Název a adresa školy: Støední škola a Základní škola Sobìslav,

Wilsonova 405
Obor vzdìlání:

Zahradnické práce 41-52-E/01

Školní vzdìlávací program

Kvìtináøské a aranžérské práce
zpracovaný podle Rámcového vzdìlávacího programu upravující vzdìlání žákù
s lehkým mentálním postižením

Inovace
è.j. SŠØ – OU - 190 /2011
Zmìna názvu školy nastala od 1. 9. 2011
Obsah ŠVP se nemìní, mìní se pouze název školy.
Inovace - odborného pøedmìtu - Botanika
Platný od 1. záøí 2011 poèínaje 1. roèníkem.
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Název vyuèovacího pøedmìtu:
Poèet hodin celkem: 96

Botanika

Název a adresa školy:
Odborné uèilištì, Praktická škola a Základní škola, Sobìslav Wilsonova 405, Sobìslav

Název školního vzdìlávacího programu:
Kód a název oboru vzdìlání:
Stupeò poskytovaného vzdìlání:
Délka a forma studia:
Platnost školního vzdìlávacího programu:
Školní vzdìlávací program je urèen:

Kvìtináøské a aranžérské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
støední vzdìlání s výuèním listem
3 roky, denní studium
od 1. záøí 2010
pro dívky a chlapce

Pojetí vyuèovacího pøedmìtu
-

obecný cíl VP
charakteristika uèiva
cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
výukové strategie (pojetí výuky)
hodnocení výsledkù žákù
popis pøínosu pøedmìtu k rozvoji KK a aplikaci PT

Obecné cíle
Ve všeobecné rovinì seznámit žáky se základními èástmi rostlinného tìla a s procesy, které
v rostlinách probíhají. Seznámit žáky s hlavními zástupci rostlinných èeledí, dùležitých pro
kvìtináøské a floristické práce.

Charakteristika uèiva
Uèivo se zamìøuje na tematické celky, které shrnují základy botaniky. Dùraz je kladen na
využívání poznatkù z botaniky ve floristické tvorbì. Uèivo pøedmìtu botanika je zaøazeno do
prvního roèníku. Základní botanické pojmy a klasifikace botanického systému.

Cíle vzdìlávání v oblasti citù, postojù, hodnot a preferencí
Žáci jsou vedeni k:
- zdravému sebevìdomí a objektivnímu hodnocení svých schopností
- upevòování znalostí z odborných pøedmìtù a jejich využití v praxi
- vytváøení odpovìdného pøístupu k plnìní povinností a respektování stanovených
pravidel
- rozvíjení praktických znalostí a dovedností
- rozvoji dovednosti uèit se a zvyšování svojí kvalifikace – celoživotní vzdìlávání
- získávání dùvìry ve vlastní schopnosti, vytrvalosti a kritiènosti
- utváøení vlastních názorù, aby se snažili je obhajovat a nenechali sebou manipulovat
- tomu, aby se oprostili od pøedsudkù ve vztahu k lidem jiné víry, národnosti, politické
pøíslušnosti nebo sociálního zaøazení
- tomu, aby si vážili života, zdraví, životního prostøedí, materiálních a duchovních
hodnot
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Pojetí výuky
Kromì bìžnì využívaných metod vyuèování, jako je výklad, øízený rozhovor a diskuse, je
významnou pracovní metodou poøádání exkurzí do národopisného a pøírodovìdného muzea a
do okolních chránìných území (Blatská stezka). Využívá se interaktivní tabule, atlasy rostlin.
Obsah pøedmìtu dává pøedpoklad, aby žáci ve své profesi pracovali pøedevším s ohledem na
životní prostøedí.

Hodnocení výsledkù žákù
Kriteria hodnocení odpovídají OU, PrŠ a ZŠ Sobìslav. Jednotlivá hodnocení se provádìjí
stupni 1 – 5.
Zpùsoby hodnocení: frontální opakování, písemné práce, ústní zkoušení, zapojení do diskuzí na
dané téma, domácí úkoly. Je uplatòován individuální pøístup ke slabším žákùm.

Pøínos pøedmìtu k rozvoji klíèových kompetencí
Kompetence k u$ení – motivovat žáky pro celoživotní vzdìlávání, vést je k tomu, aby byli
schopni pøijímat nové informace:
· pracovat s texty (vyhledávat a tøídit informace, samostatnì reprodukovat obsah, poznat
podstatné sdìlení v textu)
· hledat souvislosti (pøi vyvozování nového uèiva využívat dosavadní poznatky žákù)
· s porozumìním poslouchat mluvené projevy (výklad uèitele, sdìlení spolužákù, referáty
apod.)
· uèit se sebehodnocení (poznávat vlastní pokroky ve vzdìlávání, umìt najít chyby,
kterých se dopustili a pouèit se z nich)
· vytvoøit si vhodný studijní režim (ustálené postupy pøi osvojování uèiva), èastým
opakováním upevòovat získané vìdomosti a dovednosti
Kompetence sociální a personální – vést žáky k práci ve skupinì, pøijímat a odpovìdnì plnit
svìøené úkoly:
· pøispívat k vytváøení vstøícných mezilidských vztahù a k pøedcházení konfliktù
· reagovat adekvátnì na hodnocení svého vystupování, umìt pøijímat radu i kritiku
· ovìøovat si získané poznatky
· adaptovat se na mìnící se životní a pracovní podmínky
Kompetence k %ešení problém" – podnìcovat žáky k tvoøivému myšlení a logickému úsudku:
· volit prostøedky a zpùsoby vhodné ke splnìní aktivit
· využívat vìdomostí získaných døíve
· umìt si najít vhodné informace, orientovat se v nich a vyhodnocovat je
· uplatòovat pøi øešení problémù rùzné postupy (dokázat vybrat nejoptimálnìjší)
· pracovat samostatnì i v týmu, podílet se na realizaci spoleèných èinností
Kompetence využívat prost%edky informa$ních a komunika$ních technologií a pracovat
s informacemi · pracovat s poèítaèem – získávat informace z internetu
· komunikovat elektronickou poštou
· správnì telefonovat
vybírat informace z rùzných zdrojù (tištìných, elektronických a audiovizuálních), posuzovat
rozdílnou vìrohodnost zdrojù
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Uplatnìní prùøezových témat:
Obèan v demokratické spoleènosti
- rozvíjena schopnost jednání s lidmi
- diskuse na rùzná témata
- uèit se obhájit svùj názor, hledat kompromisní øešení, odolávat myšlenkové manipulaci,
vážit si hodnot
Èlovìk a životní prostøedí
- základní orientace v globálních problémech lidstva
- porozumìní bìžným pøejatým slovùm
Èlovìk a svìt práce
- motivace k aktivnímu pracovnímu životu
- odpovìdnost za vlastní život i život budoucí generace (dìtí)
- dùležitost vzdìlání pro život, schopnost prùbìžnì se vzdìlávat
- zformulovat své požadavky
- ústnì i písemnì se prezentovat pøi jednání s potenciálními zamìstnavateli (napsat žádost,
odpovìdìt na inzerát, sestavit životopis, vyplnit osobní dotazník)
Informaèní a komunikaèní technologie
- efektivní využití internetu
- kritický pøístup k získaným informacím , mediální gramotnost
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Botanika – 1 .roèník
Poèet hodin: 96
Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Žák:
- vysvìtlí význam botaniky a rostlin
- vyjmenuje nejdùležitìjší obory
botaniky

1. Úvod do botaniky a její rozdìlení

- popíše základní stavbu rostlinné
buòky a vysvìtlí funkci základních
bunìèných struktur
- vyjmenuje základní rostlinná pletiva,
soustavy pletiv a uvede jejich
význam

- vyjmenuje rostlinné orgány
jejich druhy, modifikace a uvede
pøíklady
- používá správné odborné pojmy
- vysvìtlí funkci jednotlivých orgánù

- vysvìtlí podstatu fotosyntézy,
dýchání, transpirace, gutace
- rozliší autotrofní a heterotrofní
výživu rostlin
- vyjmenuje rùstové a vývojové fáze
- uvede pøíklady pohybu rostlin

- vysvìtlí pojmy opylení, oplození,
samosprašnost, cizosprašnost
- rozlišuje plody dužnaté a suché
popíše je a uvede pøíklady
- vysvìtlí zpùsoby rozšiøování plodù
a semen
- uvede základní systematické
jednotky
- pozná základní rody rostlin, se
zamìøením na jejich využití ve
floristické tvorbì

Rozvrh hodin
2

3. Anatomie rostlin
- buòka a rostlinná pletiva

11

3. Morfologie rostlinných orgánù a
jejich modifikace
- koøen
- stonek
- pupeny
- listy
- kvìty, kvìtenství
4. Fyziologie rostlin
- fyziologie pøemìny látkové
(metabolismus) rostlin
- fyziologie rozmnožování, rùstu
a vývoje rostlin
- fyziologie pohybù rostlin

18

5. Vznik nové rostliny
- opylení a oplození
- tvorba a rozdìlení plodù
- rozšiøování plodù a semen

9

9

6. Teorie evoluce a botanický systém 39
- Ch. Darwin, teorie evoluce
- základní systematické
jednotky, botanické názvosloví
-botanický systém

7. Poznávání rostlin
- pozná základní rody rostlin, rostoucí
ve volné pøírodì, které mùže využít
k floristické tvorbì
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8

Název a adresa školy: Støední škola øemeslná a Základní škola,

Sobìslav, Jiráskova 66/II
Obor vzdìlání:

Zahradnické práce 41-52-E/01

Školní vzdìlávací program

Kvìtináøské a aranžérské práce
zpracovaný podle Rámcového vzdìlávacího programu upravující vzdìlání žákù
s lehkým mentálním postižením

Inovace
è.j. SŠØ – 005 /2012
Zmìna názvu školy nastala od 1. 1. 2012
Obsah ŠVP se nemìní, mìní se pouze název školy.
Platný od 1. záøí 2010 poèínaje 1. roèníkem.

Podpis øeditele školy:

Razítko:
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Název a adresa školy: Støední škola øemeslná a Základní škola,

Sobìslav, Wilsonova 405
Obor vzdìlání:

Zahradnické práce 41-52-E/01

Školní vzdìlávací program

Kvìtináøské a aranžérské práce
zpracovaný podle Rámcového vzdìlávacího programu upravující vzdìlání žákù
se speciálními vzdìlávacími potøebami

Inovace
è.j. SŠØ – 152 /2012
Zmìna adresy školy nastala od 1. 3. 2012

Podpis øeditele školy:

Razítko:
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Název a adresa školy: Støední škola øemeslná a Základní škola,

Sobìslav, Wilsonova 405
Obor vzdìlání:

Zahradnické práce 41-52-E/01

Školní vzdìlávací program

Kvìtináøské a aranžérské práce
zpracovaný podle Rámcového vzdìlávacího programu upravující vzdìlání žákù
se speciálními vzdìlávacími potøebami

Inovace
è.j. SŠØ – 105 /2014
Ekologie
Estetika
Floristika
Odborný výcvik
Platný od 1. záøí 2014.

Podpis øeditele školy:

Razítko:
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Ekologie – 1. roèník
Poèet hodin: 32
2014-2015
Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Po$et hodin

1. Základy ekologie
- úvod
- základní ekologické pojmy
- spoleèenstvo, ekosystém,
složky a funkce
- ekosystémy pøirozené (prales, oceán)
- ekosystémy umìlé (pole, rybník)
- ekosystémy zcela umìlé (mìsto)

7

2. Nauka o životním prostøedí
- složky životního prostøedí
- ekonomická aktivita èlovìka
- pøírodní zdroje energie a surovin,
jejich èerpání
- popíše vliv èlovìka na životní
prostøedí
- ovzduší, vliv èlovìka na ovzduší,
- rozliší složky životního prostøedí
ochrana pøed zneèištìním
- vyjmenuje zdroje energie a popíše je - voda, vliv èlovìka na zneèis•ování,
ochrana pøed zneèištìním
- vyjmenuje možnosti ochrany
ovzduší, vody a pùdy pøed devastací - ochrana pùdy pøed devastací,
- popíše dopad zneèistìného životního
obnova zdevastované krajiny
- vliv zneèistìného životního prostøedí
prostøedí na zdraví èlovìka
na zdraví èlovìka
- rozliší základní tøídìní odpadù
- odpovìdnost jednotlivce za stav
životního prostøedí, tøídìní odpadu
- globální zneèis•ování životního
prostøedí a problémy s tím spojené

12

Žák:
- vyjmenuje základní ekologické
pojmy
- popíše funkci ekosystému
- vysvìtlí význam lesa
- popíše dodávání energie do umìlých
ekosystémù

- popíše význam chránìných území
ÈR, botanických a zoologických
zahrad
- vyjmenuje nìkteré chránìné
rostliny a živoèichy
- vyjmenuje organizace, zabývající se
ochranou životního prostøedí

- pozná základní druhy léèivých
rostlin
- zná základní využití léèivých rostlin

3. Ochrana životního prostøedí
- chránìná území v ÈR, význam
- ochrana flory a fauny v ÈR
- význam zoologických a botanických
zahrad
- chránìná území ve svìtì
- organizace zabývající se ochranou
životního prostøedí u nás i ve svìtì

5

4. Léèivé rostliny, jejich poznávání
a využití

8
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Estetika - 1. roèník
Poèet hodin: 32

2014-2015
Výsledky vzd!lávání
Žák:

U$ivo

Rozvrh hodin

- chápe význam pøedmìtu pro své další 1. Úvod do pøedmìtu
vzdìlávání v oboru floristika

1

2. Dìjiny aranžování kvìtin
Starovìk
Støedovìk a renesance
Baroko a rokoko
Klasicismus a empír
Biedermeier, romantismus a secese
Dvacáté století
Obnova zahrad u historických sídel
Souèasné floristické umìní

8

3. Estetické prvky, zákonitosti a
principy
Bod, linie, plocha a tvar
Rytmus
Textura a struktura
Svìtlo, barva
Harmonie a kontrast
Rovnováha, tìžištì
Proporcionalita

14

- dokáže interpretovat nejjednodušší
zákonitosti a principy ikebany.
- zná pùvod ikebany
- popíše nìkteré základní typy a styly
Ikebany

4. Ikebana
Historie, školy
Zásady tvorby
Typy, styly

3

- zná styly aranžování
- popíše zákonitosti a principy
jednotlivých aranžérských stylù
- chápe nutnost stálého sledování
módních trendù

5. Styly aranžování
Dekorativní, Biedermeier
Vegetativní
Paralelní
Formálnì lineární
Grafická
Florální objekty

6

- vyjmenuje období dìjin a jejich
zahradní a kvìtinovou tvorbu
- charakterizuje jednotlivá kulturní
období

- žák je seznámen se smìry moderní
floristické tvorby

- charakterizuje estetické prvky, jejich
pùsobení na èlovìka a optické
klamy - dokáže využít bod, linii
plochu, strukturu a barvy
v kompozici, pracuje se svìtlem
- popíše zákonitosti, rytmu
harmonie, kontrastu
- popíše principy tìžištì
rovnováhy a proporcionality,
zlatého øezu
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Odborný výcvik - 1. roèník
Poèet hodin: 576

2014-2015
Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Žák:
- seznámí se s náplní pøedmìtu,
s pracovištìm, je proškolen v oblasti
BOZP, PO, dodržuje pracovní dobu,
organizaci výuky. Používá vhodné
náøadí, obuv a odìv. Je si vìdom
povinnosti poskytnutí první pomoci,
vysvìtlí prevenci rizik.

1. Úvod
- základní ustanovení právních norem
o bezpeènosti práce a ochranì zdraví
pøi práci
- druhy ohrožení pøi práci a zpùsoby
ochrany pracovníkù
- prevence rizik pøi pracovních
èinnostech v daném oboru
- první pomoc pøi úrazech
- požární ochrana
- seznámení s náplní pøedmìtu
2. Zahradnické zeminy
- zakládání kompostu
- ošetøování zahradnických zemin
- zakládání a vyvážení paøeniš•

- zakládá kompost, ošetøuje kompost
- vysvìtlí ošetøování zahradnických
zemin
- vysvìtlí zakládání a vyvážení paøeniš•

- upraví zeminu pøed výsevem
- používá drobné ruèní náøadí
- zvládá základní techniky zpracování
pùdy
- okopává, odpleveluje, pleèkuje
- ovládá základní techniky zpracování
pùdy
- dodržuje BOZP pøi práci
- ošetøí, pøipraví zeminu pøed výsevem
- popíše a vysvìtlí naplnìní výsevního
truhlíku
- zvládá rùzné techniky výsevu
- popíše princip generativního
rozmnožování
- vyjmenuje rùzné zpùsoby pøedse•ové
úpravy semen
- dodržuje BOZP
od - zd
výz - zdùvodní význam pøepichování
- dodržuje správný zpùsob pøepichování
- popíše rùzné technologie
pøedpìstování sadby
vy - vs - vysvìtlí význam otužování sadby
- hrnkuje, získává zruènost

Po$et hodin
12

18

3. Zpracování pùdy
- úprava zemin pøed výsevem
- rytí
- zarývání organické hmoty
- hrabání
- okopávka
- pleèkování

36

4. Výsevy
- ošetøení a úprava zemin pøed výsevem
- zpùsoby výsevù
- ošetøení výsevù

18

5. Pìstování sadby
- pøepichování
- hrnkování
- ošetøování sadby a pøíprava k výsadbì

36
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- pøipraví pozemek k výsadbì
- vysazuje pomocí sázecího kolíku,
motyèky, lopatkou
- pøesazuje kvìtiny
- zvládá výsadbu kvìtinových truhlíkù
a misek
- zavlažuje, kypøí, odpleveluje,
pøihnojuje
- dodržuje BOZP
- používá vhodný zahradnický nùž
a nùžky pøi rùzných zpùsobech
rozmnožování
- uèí se základním øezùm s nožem
- využívá principy vegetativního
rozmnožování a vhodnì aplikuje
jednotlivé zpùsoby v praxi
- øízkuje a píchá øízky

- popíše zpùsoby závlahy, zalévá
osázené záhony
- okopává, kypøí, jednotí
- vysvìtlí význam pøihnojování
- nahrnuje rùže pøed zazimováním
- dodržuje BOZP

- seznámí se s obsluhou skleníku,
topením, vìtráním, vysvìtlí význam
vìtrání a stínìní ve sklenících
- vyjmenuje zpùsoby závlah
používaných ve sklenících
- zavlažuje skleníkové kultury
- vysvìtlí úpravu množárenského
záhonu
- øídí se BOZP na pracovišti

- seznámí se se sklizòovou zralostí
- dodržuje BOZP
- provádí úpravu kvìtin k sušení
- vysvìtlí techniky sušení kvìtin
- sbírá semena a ostatní rostlinný
materiál k vazbì
- popíše zpùsoby øezu kvìtin

6. Výsadba
- pøíprava pozemku k výsadbì
- výsadby a ošetøení po výsadbì
- pøesazování kvìtin
- výsadba okrasných nádob

30

7. Vegetativní rozmnožování
- množení rostlin øízkováním
- množení rostlin dìlením
- množení rostlin výbìžky
- roubování a oèkování

24

8. Ošetøování rostlin za vegetace
- okopávka
- odplevelování
- kypøení
- jednocení
- nahrnování
- zálivka
- pøihnojování, bezpeènost a hygiena
práce

78

9. Práce v zasklených plochách
- stínìní, vìtrání, obsluha závlah

12

- úprava množárenského záhonu

10. Sklizòové práce
- sbìr a sklizeò rostlinného materiálu k
vazbì
- øez kvìtin
- tøídìní, balení a expedice kvìtin
- sbìr a sklizeò rostlinného materiálu k
sušení
- úprava kvìtin k sušení
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30

11. Vazaèské práce
- pøipraví podklady pro vìnce
- pøípravné vazaèské práce (navazování
- navazuje rostlinný materiál rùznými
rostlinného materiálu, zhotovení
technikami
podkladù pro vìnce, kytice..)
- zhotoví vìneèek ze suchého materiálu - zhotovení vìncù, vìneèkù a girland
- vazba k uctìní památky zesnulých
- zhotoví zelený vìneèek
- adventní a vánoèní vazba
- zhotoví girlandu
- jarní a velikonoèní dekorace
- zhotoví svícen, adventní vìnec
- používá rùzné techniky aranžování ze - vazba ze suchých kvìtù
suchých kvìtin
12. Ostatní práce
- brousí nùž
- pøíprava a údržba zahradnického
- zhotovuje rohože a stínovky
náøadí
- zhotovuje cívky
- pletení rohoží a stínovek
- zhotovuje kolíèky
- základy pletení z proutí
- cvièí nácvik písma a psaní jmenovek - psaní jmenovek – nácvik písma
- broušení nožù a nùžek
- zhotovení cívek, kolíèkù
- exkurze do botanické zahrady
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198

84

Floristika - 2. roèník
Poèet hodin: 64

2014-2015
Žák:
- chápe význam pøedmìtu pro své
uplatnìní na trhu práce a potøebu
celoživotního vzdìlávání.
- orientuje se v zaøizovacích
pøedmìtech vazárny kvìtin
- zná význam kvalitního náøadí pro
práci floristy
- zná využití pomocného, vázacího
materiálu, pásky pro zaèiš•ování,
fixaèního výplòového a zátìžového
materiálu
- vysvìtlí použití plastù, drátu, kovu,
kamene, skla, papíru, textilu, sena,
slámy, mechu a pøírodních vláken
ve floristice
- zná sortiment nádob vhodných pro
floristickou tvorbu
- orientuje se ve výbìru rostlin pro
floristickou tvorbu
- dodržuje zákony na ochranu
pøírody, pøi získávání rostlinného
materiálu z pøírody
- teoreticky zvládne práci se sušeným
materiálem a výrobu dekorací
- dovede vybrat rostliny pro daný
úèel, sklidit, peèovat a uchovat je

Žák je seznámen s typy a provozem
floristických obchodních jednotek
- vyjmenuje a vysvìtlí tradièní
i moderní pøípravné techniky pro
vázání a aranžování kvìtin
- znalosti využije v odborném výcviku
- vybírá ekologicky šetrné prostøedky
a pomocné materiály
- dokáže šetøit pomocný i rostlinný
materiál

1. Úvod do pøedmìtu
1

2. Náøadí, pomùcky, technický a
dekoraèní materiál
- vybavení a zaøízení vazárny kvìtin

14

- náøadí
- pomocný materiál

- nádoby
3. Rostlinný materiál
- výbìr rostlin pro floristické úèely
- charakter a hodnota rostlin
- zdravotní hledisko výbìru rostlin
- sušené rostliny, sortiment
- sklizeò kvìtin k sušení
- sušení a další posklizòové úpravy
- dekorace ze sušených kvìtin
a jejich ošetøování
- hrnkové rostliny, sortiment
- ošetøení
- úprava k prodeji a expedici
- øezané rostliny, sortiment
- obecné zásady skliznì, ošetøování
expedice a uchování øezaných kvìtin
4. Floristická obchodní jednotka
-druhy
-provoz
-osobnost prodavaèky
5. Techniky aranžování
- pøípravné techniky
- hlavní techniky
- závìreèné techniky
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18

4

8

6. Interiérová floristika
- rozdìlení interiérù
- zásady výzdoby a kvìtinové
dekorace
- dekorace z hrnkových kvìtin,
sesazované úpravy
- výzdoby na postavení
- výzdoby na položení
- výzdoby k zavìšení na plochu
- výzdoby k zavìšení do prostoru

8

- dokáže vyøešit návrh umístìní
kvìtinových dekorací v exteriéru
- dokáže navrhnout a realizovat
kvìtinový záhon

7. Exteriérová floristika
- exteriéry domù
- vysazované nádoby
- kvìtinové záhony
- zahrady a parky

6

Žák popíše organizaci a hodnocení
floristické soutìže
- zná význam floristických soutìží a
reklamy

8. Floristické soutìže, výstavy,
prezentace
-organizace a hodnocení floristické
soutìže
- výstavy, prezentace
- kvìtinové alegorie

5

- dokáže vyøešit návrh umístìní
kvìtinových dekorací v interiéru
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Floristika - 3. roèník
Poèet hodin: 64
2014-2015
Výsledky vzd!lávání

U$ivo

Žák :
- vyjmenuje druhy svatebních kytic a
zásady výbìru.
- vyjmenuje další dekorace pro nevìstu a ženicha
- popíše další svatební dekorace
- uvede druhy pohøebních vìncù,kytic
a výzdob uren a rakví
- popíše výzdobu smuteèních síní,
kostela a ostatní smuteèní floristiku
- vyjmenuje druhy dušièkové vazby,
vìnec, kytice, køíž,polštáø, deka,vypichované, sesazené nádoby a další
dekorace hrobù
- popíše materiály a barvy
charakterizující podzim
- definuje adventní,
vánoèní,silvestrovské
a novoroèní floristické práce
- materiály, barvy a jejich symbolický
význam
- dodržuje bezpeènost pøi práci s otevøeným ohnìm ( svíèky)
- žák uvede materiály a barvy
charakterizující zimu
- vysvìtlí materiály a barvy pro
jednotlivá období roku
- žák vysvìtlí pravidla výbìru balicího
materiálu, techniky balení a pøízdoby
- teoreticky zvládne práci se sušeným
materiálem a výrobu dekorací
v odborném výcviku

1. Tématická floristika
- Svatební floristika

Žák je seznámen s typy a provozem
floristických obchodních jednotek

Žák popíše organizaci a hodnocení
floristické soutìže

Rozvrh hodin

53

- Smuteèní floristika

- Vazba k památce zesnulých

- Podzimní floristika a Halloween
- Adventní a vánoèní floristika
- Zimní floristika

- Velikonoèní floristika
- Jarní floristika
- Letní floristika
- Dárková floristika, Valentýn, MDŽ,
Den matek, balení a pøízdoba dárkù
- Dekorace ze sušených kvìtin
3. Floristická obchodní jednotka
-druhy
-provoz
-osobnost prodavaèky
- vybavení a zaøízení vazárny kvìtin
3. Floristické soutìže
Organizace, hodnocení
- kvìtinové alegorie
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4

7

Název a adresa školy: St!ední škola a Základní škola Sob"slav,

Wilsonova 405
Obor vzd"lání:

Zahradnické práce 41-52-E/01

Školní vzd"lávací program

Kv"tiná!ské a aranžérské práce
zpracovaný podle Rámcového vzd"lávacího programu upravující vzd"lání žák#
s lehkým mentálním postižením

Inovace
$.j. SŠ% - 122/2015
Inovace - odborného pøedmìtu - Floristika
Platný od 1. zá!í 2015 po$ínaje 1. ro$níkem.

Floristika - 3. ro$ník
Po$et hodin: 64
PØEDÌLÁVKA 2015-2016
Výsledky vzd!lávání

U"ivo

Žák:
- dokáže popsat proporce, tvary a
kompozice
- popíše výbìr, využití rostlinného
i doplòkového materiálu a techniku
zpracování- zná rozdìlení podle
stylu a zpùsobu výroby
- zná výrobky podle pøíležitosti
- popíše rozdìlení podle tvaru použitého materiálu a techniky zpracování
- dodržuje bezpeènost pøi práci s otevøeným ohnìm (svíèky)
- chápe nutnost dodržování bezpeènosti práce, ochrany zdraví
- vyjmenuje druhy svatebních kytic
a zásady výbìru.
- vyjmenuje další dekorace pro
nevìstu a ženicha
- popíše další svatební dekorace
- vyjmenuje druhy dušièkové vazby,
- popíše materiály a barvy
charakterizující podzim
- definuje adventní, vánoèní,
silvestrovské a novoroèní
floristické práce
- materiály, barvy a jejich symbolický
význam
- vysvìtlí materiály a barvy pro
jednotlivá období roku
- žák vysvìtlí pravidla výbìru balicího
materiálu, techniky balení a pøízdoby
v odborném výcviku- uvede druhy pohøebních vìncù, kytic
a výzdob uren a rakví
- popíše výzdobu smuteèních síní,
kostela a ostatní smuteèní floristiku

1. Floristická tvorba
- kytice a pøízdoba jednoho kvìtu
- vìnce
- girlandy a festovy
- výzdoba stolù a tabulí
- výzdoby vozidel
- kvìtinové šperky a odìvní doplòky
- svícny
- obrazy a rámy
- aranžování nádob

Floristika - 3. ro$ník

- svatební floristika

- vazba k památce zesnulých
- podzimní floristika, Halloween
- adventní a vánoèní floristika

- zimní floristika
- jarní a velikonoèní floristika
- letní floristika
- dárková floristika, Valentýn, Den
matek, MDŽ, balení a kvìtinové
pøízdoby dárkù
- smuteèní floristika

Rozvrh hodin

62

Po$et hodin: 64
2014-2015
Výsledky vzd!lávání

U"ivo

Žák :
- vyjmenuje druhy svatebních kytic a
zásady výbìru.
- vyjmenuje další dekorace pro nevìstu a ženicha
- popíše další svatební dekorace
- uvede druhy pohøebních vìncù,kytic
a výzdob uren a rakví
- popíše výzdobu smuteèních síní,
kostela a ostatní smuteèní floristiku
- vyjmenuje druhy dušièkové vazby,
vìnec, kytice, køíž,polštáø, deka,vypichované, sesazené nádoby a další
dekorace hrobù
- popíše materiály a barvy
charakterizující podzim
- definuje adventní,
vánoèní,silvestrovské
a novoroèní floristické práce
- materiály, barvy a jejich symbolický
význam
- dodržuje bezpeènost pøi práci s otevøeným ohnìm ( svíèky)
- žák uvede materiály a barvy
charakterizující zimu
- vysvìtlí materiály a barvy pro
jednotlivá období roku
- žák vysvìtlí pravidla výbìru balicího
materiálu, techniky balení a pøízdoby
- teoreticky zvládne práci se sušeným
materiálem a výrobu dekorací
v odborném výcviku

1. Tématická floristika
- Svatební floristika

Žák je seznámen s typy a provozem
floristických obchodních jednotek

Žák popíše organizaci a hodnocení
floristické soutìže

Rozvrh hodin

53

- Smuteèní floristika

- Vazba k památce zesnulých

- Podzimní floristika a Halloween
- Adventní a vánoèní floristika
- Zimní floristika

- Velikonoèní floristika
- Jarní floristika
- Letní floristika
- Dárková floristika, Valentýn, MDŽ,
Den matek, balení a pøízdoba dárkù
- Dekorace ze sušených kvìtin
1. Floristická obchodní jednotka
-druhy
-provoz
-osobnost prodavaèky
- vybavení a zaøízení vazárny kvìtin
3. Floristické sout"že
Organizace, hodnocení
- kvìtinové alegorie

4

7

PÙVODNÍ
Výsledky vzd!lávání

U"ivo

Žák :
- vyjmenuje druhy svatebních kytic a
zásady výbìru.
- vyjmenuje další dekorace pro nevìstu a ženicha
- popíše další svatební dekorace
- uvede druhy pohøebních vìncù,kytic
a výzdob uren a rakví
- popíše výzdobu smuteèních síní,
kostela a ostatní smuteèní floristiku
- vyjmenuje druhy dušièkové vazby,
vìnec, kytice, køíž,polštáø, deka,vypichované, sesazené nádoby a další
dekorace hrobù
- popíše materiály a barvy
charakterizující podzim
- definuje adventní,
vánoèní,silvestrovské
a novoroèní floristické práce
- materiály, barvy a jejich symbolický
význam
- dodržuje bezpeènost pøi práci s otevøeným ohnìm ( svíèky)
- žák uvede materiály a barvy
charakterizující zimu
- vysvìtlí materiály a barvy pro
jednotlivá období roku
- žák vysvìtlí pravidla výbìru balicího
materiálu, techniky balení a pøízdoby
- teoreticky zvládne práci se sušeným
materiálem a výrobu dekorací
v odborném výcviku

1. Tématická floristika
- svatební floristika

Rozvrh hodin

60

- smuteèní floristika

- vazba k památce zesnulých

- podzimní floristika
- halloween
- adventní a vánoèní floristika
- zimní vazba
- velikonoèní floristika
- jarní floristika
- valentýn
- den matek
- letní floristika
- kvìtinové alegorie a metody
- pøízdoba dárkù
- dekorace ze sušených kvìtin
- ostatní pøíležitostná floristika
- florální objekty

2. Floristická obchodní jednotka
Žák je seznámen s typy a provozem
floristických obchodních jednotek

2
3. Floristické sout"že

Žák popíše organizaci a hodnocení
floristické soutìže

2

Název a adresa školy: Střední škola řemeslná a Základní škola,

Soběslav, Wilsonova 405
Obor vzdělání: 41 - 52 - E/01 Zahradnické práce

Školní vzdělávací program

Květinářské a aranžérské práce
zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu upravující vzdělání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami

Inovace
č. j.: SŠŘ – 088/2017
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
- jedná se o žáky, 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 nárok 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., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve
znění pozdějších předpisů

Klíčové principy společného vzdělávání:









předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a zvládnutí požadavků na odborné vzdělání
v jednotlivých učebních oborech = splnění podmínek zdravotní způsobilosti
uchazečů o vzdělávání na střední škole (požadavky na zdravotní způsobilost
stanoveny v příloze k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)
spolupráce školy – školského poradenského zařízení (PPP, SPC apod.) – zákonných
zástupců / zletilých žáků
důraz na žáka (zvládnutí zvoleného učebního oboru, získání odborného vzdělání)
vytvoření podmínek pro práci se žáky se SVP (na výstupu ze vzdělávání –
porovnatelné výsledky s ostatními žáky)
při poskytování podpůrných opatření lze rovněž přihlédnout k § 67 odst. 2 školského
zákona, který stanoví, že ředitel školy může ze závažných důvodů (zejména
zdravotních) uvolnit žáka na základě žádosti a lékařského potvrzení zcela nebo
částečně z vyučování některého předmětu (obvykle z Tělesné výchovy)
žák uvedený v § 16 odst. 9 školského zákona může být uvolněn také z provádění
některých dílčích činností, ovšem nemůže být uvolněn z předmětů rozhodných pro
odborné zaměření absolventa (= z odborných předmětů k závěrečné zkoušce a
z odborného výcviku)

Podpůrná opatření:







nezbytné úpravy ve vzdělávání žáků s ohledem na jejich
zdravotní stav, kulturní prostředí a životní podmínky
členění do 5 stupňů – podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti
podpůrná opatření 1. stupně lze uplatnit i bez doporučení školského
poradenského zařízení (nemají normovanou finanční náročnost)
podpůrná opatření 2. – 5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského
poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce
žáka / zletilého žáka (mají normovanou finanční náročnost)
bezplatné poskytování školou (školským zařízením)
délka poskytování podpůrných opatření – podle charakteru speciálních
vzdělávacích potřeb žáka (v řádu od několika měsíců až do konce trvání školní
docházky)
různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat (v souladu
s podmínkami, které určuje školský zákon a vyhláška č. 27/2010 Sb.)

 v případě ukončení poskytování podpůrného opatření je povinností škol.
zařízení oznámit tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka / zletilému žákovi
ŠVP jednotlivých učeních oborů jsou podkladem pro zpracování:
 plánu pedagogické podpory žáka (= pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
1. stupně)
 individuálního vzdělávacího plánu (= pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
od 2. stupně)
- oba plány zpracovává škola
a) Plán pedagogické podpory žáka obsahuje:
- údaje o žákovi
- stručný popis obtíží žáka
- stanovení cílů (rozvoj žáka)
- podpůrná opatření (organizace výuky, použité metody, hodnocení žáka, pomůcky)
- vyhodnocování účinnosti – průběžné, celkové – nejpozději po 3 měsících od zahájení
poskytování podpory
- případná další doporučení
b) Individuální vzdělávací plán obsahuje:
- údaje o žákovi
- charakteristika žáka a jeho obtíží
- druhy a stupně podpůrných opatření
- úpravy obsahu vzdělávání (časové a obsahové rozvržení, metody a formy výuky,
hodnocení žáka, učební a kompenzační pomůcky)
- případné úpravy výstupů vzdělávání
- možnost doplnění a úprav plánu v průběhu celého škol. roku (dle potřeb žáka)
- vyhodnocování – min. 1x ročně (škola + školské poradenské zařízení)
Poznámka:

organizace výuky, metody a formy práce se žáky – zařazeny do plánů práce
metodických sdružení jednotlivých učebních oborů

Poradenská pomoc škole:
- ve škole stanoven pedagogický pracovník, který zodpovídá za spolupráci školy a školského
poradenského zařízení (= PPP, SPC apod.)
- poradenští pracovníci školy:
 speciální pedagog – třídní učitel
- vstupní diagnostika třídy (v součinnosti s jednotlivými vyučujícími) 
zachycení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- spolupráce s vyučujícími ve své třídě (koordinace postupů při řešení
výukových a výchovných obtíží)
- podíl na tvorbě PLPP nebo IVP
- podklady pro pedagogické rady
 školní metodik prevence
- prevence rizikového chování
- péče o žáky s rizikovým chováním






výchovný poradce
- spolupráce s tříd. učiteli – konzultace, vyhodnocování zvolených postupů
- evidence žáků se SVP
- podpůrná opatření – PLPP, IVP
- komunikace se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC
školní psycholog
- poradenské služby
pověřený speciální pedagog
- realizace předmětu speciálně pedagogické péče

Podpůrná opatření 1. stupně
Tato opatření lze uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení, nemají
normovanou finanční náročnost.
 kompenzace mírných obtíží ve vzdělávání žáků (pomalejší tempo práce, drobné obtíže
ve čtení, psaní a počítání, problémy se zapomínáním, obtíže v koncentraci pozornosti,
aktuálně nepříznivý zdravotní stav – fyzický / psychický, apod.)
 prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a případně i domácí přípravy je
možné dosáhnout zlepšení
 úpravy ve vzdělávání navrhují příslušní pedagogičtí pracovníci ve spolupráci
s třídními učiteli – speciálními pedagogy a výchovnou poradkyní; s úpravami jsou
seznámeni zákonní zástupci žáků nebo zletilí žáci
 škola přihlíží k sociálnímu a rodinnému prostředí žáků, k vztahům v tříd. kolektivech
 škola zpracovává plán pedagogické podpory – pro žáky v učebních oborech kategorie
„H“
 žáci v učebních oborech kategorie „E“ mají pomoc a individuální přístup zakotven ve
zpracovaných, schválených a platných školních vzdělávacích programech; v případě
selhávání při teoretické nebo praktické výuce lze žákovi poskytnout přímou podporu
ze strany učitele nebo zpracovat plán pedagogické podpory žáka
 žák s lehkým mentálním postižením v učebním oboru kategorie „H“  nárok na
podpůrná opatření 3. stupně
východiska podpůrných opatření 1. stupně:
 pozorování žáka ve vyuč. hodině / pracovní jednotce odborného výcviku
 rozhovory se žáky / zákonnými zástupci
 prověřování znalostí a dovedností žáků
 analýza výkonů a výsledků činností žáka
 analýza dosavadního pedagogického působení školy i domácí přípravy
zajištění podpůrných opatření 1. stupně:
 přímá podpora – individuální přístup k žákovi (v ohrožených předmětech)
 plán pedagogické podpory žáka
 konzultace tříd. učitele a dalších pedag. pracovníků s poradenskými pracovníky školy
 hledání optimálního řešení, vyhodnocování zvolených postupů
 materiální podpora ze strany školy (dle podmínek)

Podpůrná opatření 2. stupně
Tato opatření jsou určena pro žáky ovlivněné aktuálním nepříznivým zdravotním stavem,
opožděným vývojem, odlišným sociokulturním prostředím (romská komunita, cizinci apod.).
 problémy ve schopnosti učit se a připravovat se na školní práci
 specifické poruchy učení a chování
 mírné oslabení sluchových nebo zrakových funkcí
 mírné řečové vady, oslabení dorozumívacích schopností
 poruchy autistického spektra s mírnými obtížemi
 nedostatečná znalost vyučovacího jazyka
východiska podpůrných opatření 2. stupně:
 úpravy v organizaci a metodách výuky
 úpravy v hodnocení žáka
 vhodné prostorové uspořádání učeben, možná úprava délky vyuč. hodin a přestávek
 počet žáků ve třídě nebo pracovní skupině
 kompenzace – speciální učebnice, pomůcky, předmět speciálně pedagogické péče
 rozložení studia 1 ročníku na období 2 let
zajištění podpůrných opatření 2. stupně:
 doporučení školského poradenského zařízení
 komunikace mezi školou a školským poradenským zařízením
 spolupráce s rodiči / zák. zástupci
 zařazení žáka do speciálně pedagogické péče (1 hodina týdně) nebo do pedagogické
intervenční péče
 individuální vzdělávací plán (zpracovaný na základě doporučení ŠPZ)
 u žáků s podpůrnými opatřeními – brát ohled na daná opatření i v průběhu konání ZZ

Podpůrná opatření 3. stupně
Tato opatření jsou podmíněna stanovisky školských poradenských zařízení na základě
diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků; vychází rovněž z vyhodnocení účinnosti
nižších stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákům
východiska podpůrných opatření 3. stupně:
 znatelné úpravy v organizaci a metodách školní práce, úpravy v hodnocení žáků
 úpravy školních vzdělávacích programů (práce s učivem, posilování motivace; ve
výjimečných případech – úpravy obsahů a výstupů vzdělávání)
 závažné specifické poruchy učení, poruchy chování, těžší poruchy řeči (ztížené
dorozumívací schopnosti), poruchy autistického spektra, lehké mentální postižení,
zrakové a sluchové postižení (slabozrakost, nedoslýchavost), tělesné postižení,
neznalost vyučovacího jazyka
 podpora práce pedag. pracovníků asistentem pedagoga (1 asistent pro max. 4 žáky)
 využívání komunikačních systémů (pro neslyšící, nevidomé apod.)
 podpora SPC (nácvik prostorové orientace, využívání alternativních forem
komunikace)




spolupráce s odborníky – pokud to vyžaduje zájem žáka (lékaři, terapeuti, sociální
pracovníci atd.)
rozložení 1 ročníku na 2 roky (u žáků z jiného kulturního prostředí)

zajištění podpůrných opatření 3. stupně:
 doporučení školského poradenského zařízení
 konzultant na straně vzdělavatele
 individuální vzdělávací plán
 spolupráce s rodiči / zák. zástupci nebo se zletilými žáky
 zařazení žáka do speciálně pedagogické péče (předměty speciálně pedagogické péče –
až 3 hodiny týdně, max. 4 žáci) nebo pedagogické intervenční péče (socializace žáka,
klima třídy, rizikové chování apod.)
 rozvržení dílčích činností a přestávek v průběhu vzdělávacího procesu (s ohledem na
potřeby žáka)
 pedagogická intervence škol. zařízením (internát, domov mládeže)
 podpora práce pedag. pracovníků – asistentem pedagoga, škol. psychologem, tříd.
učitelem – spec. pedagogem, vých. poradcem

Podpůrná opatření 4. stupně
Tato opatření jsou podmíněna stanovením podpůrných opatření školským poradenským
zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků (včetně vyjádření
lékařů a dalších odborníků); vychází rovněž z vyhodnocení účinnosti nižších stupňů
podpůrných opatření poskytovaných žákům
- vždy se přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka
- žák vzdělávaný v běžné třídě  vzděláván s podporou individuálního vzdělávacího plánu
východiska podpůrných opatření 4. stupně:
 akceptování zdravotního stavu žáka i omezení, která z něho vyplývají
 v IVP žáka zařazeny předměty speciálně pedagogické péče – 3 hodiny týdně
(zaměřené na konkrétní potřeby žáka ve vztahu k typu jeho obtíží, druhu postižení a
k jeho specifickým projevům)
 závažné poruchy chování, středně těžké a těžké mentální postižení, těžké zrakové
nebo sluchové postižení, závažné vady řeči, výrazné poruchy autistického spektra,
závažné tělesné postižení
zajištění podpůrných opatření 4. stupně:
 doporučení školského poradenského zařízení
 konzultant na straně školy
 individuální vzdělávací plán
 spolupráce s rodiči / zák. zástupci i se žáky, případně i s dalšími subjekty
 koordinátor péče – školské poradenské zařízení (pravidelně vyhodnocuje efektivitu
zvolených podpůrných opatření pro žáka – ve spolupráci s rodinou a školou,
v závislosti na charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka
 podpora poradenskými pracovníky školy (využívání služeb asistentů pedagoga,
speciálních pedagogů, tlumočníka znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící,
školního psychologa







stavebně nebo technicky upravené prostory školy
zajištění služeb SPC v prostorové a časové orientaci žáků a v podpoře užívání
alternativních forem komunikace
metodická podpora pracovníků školy
prodloužení délky středního vzdělávání nejdéle o 2 roky
výrazná úprava výstupů vzdělávání (s ohledem na zdravotní stav žáka)

normovaná finanční náročnost:
- stanoví se pro jednotlivá opatření (pokud nejsou hrazena na základě jiných právních
předpisů)
 speciální učebnice a speciální učební pomůcky
 kompenzační pomůcky
 úprava školního prostředí (bezbariérovost), úprava pracovního místa žáka (stůl, lavice,
židle, osobní počítač apod.)
 personální zajištění (asistent pedagoga, poskytovatel speciálně pedagogické péče,
tlumočník znakového jazyka, přepisovatel pro neslyšící, školní psycholog, apod.)
 zajištění používání komunikačních systémů neslyšících, nevidomých a využívání
prostředků alternativní komunikace

Podpůrná opatření 5. stupně
Tato opatření jsou podmíněna předchozím stanovením podpůrných opatření školským
poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků
(včetně vyjádření lékařů a dalších odborníků); charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka
vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace, průběhu a obsahu vzdělávání, dále podporu
rozvoje schopností a dovedností a kompenzaci důsledků jeho zdravotního postižení
východiska podpůrných opatření 5. stupně:
 akceptování zdravotního stavu žáka i omezení, která z něho vyplývají
 nejtěžší stupně zdravotního postižení (obvykle postižení s více vadami)
 vysoká úroveň podpory (respektování možností – omezení žáka při výběru
vzdělávacích obsahů a metod, hodnocení výsledků vzdělávání)
 zásadní úprava pracovního prostředí (s přihlédnutím k požadavkům na péči o žáky –
rozložení vyučovacích jednotek a přestávek, střídání činností, potřeba odpočinku)
 vzdělávání probíhá s podporou asistenta pedagoga, dalšího pedag. pracovníka –
speciálního pedagoga, často s přítomností další osoby důležité pro podporu žáka
zajištění podpůrných opatření 5. stupně:
 doporučení školského poradenského zařízení
 konzultant na straně školy
 individuální vzdělávací plán
 speciálně pedagogická péče (3-4 hodiny týdně)
 spolupráce s rodinou i dalšími subjekty
 koordinátor péče – školské poradenské zařízení (pravidelně vyhodnocuje efektivitu
zvolených podpůrných opatření pro žáka – ve spolupráci s rodinou a školou,
intenzivně spolupracuje se školou)
 stavebně nebo technicky upravené prostory školy





zajištění služeb SPC v prostorové a časové orientaci žáků a v podpoře užívání
alternativních forem komunikace
snížený počet žáků ve skupině
úprava obsahu a výstupů vzdělávání v souladu s RVP

normovaná finanční náročnost:
- stanoví se pro jednotlivá opatření (pokud nejsou hrazena na základě jiných právních
předpisů)
 speciální učebnice a speciální učební pomůcky
 kompenzační pomůcky
 úprava prostředí, úprava pracovního místa žáka
 personální zajištění (asistent pedagoga, poskytovatel speciálně pedagogické péče,
tlumočník znakového jazyka, přepisovatel pro neslyšící, školní psycholog, apod.)
 zajištění využívání prostředků alternativní komunikace

Vzdělávání nadaných žáků a mimořádně nadaných žáků














za nadaného žáka je považován žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání
s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, dále
v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech
za žáka mimořádně nadaného je považován žák, jehož rozložení schopností dosahuje
mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých
oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo
sociálních dovednostech
zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka
provádí školské poradenské zařízení v úzké spolupráci se školou
školské poradenské zařízení se vyjadřuje ke specifikům žákovy osobnosti, která mají
vliv na průběh jeho vzdělávání, míru žákova nadání pak zhodnotí odborník v přísluš.
oboru
žákovi s mimořádným nadáním lze rozšířit obsah vzdělávání nad rámec ŠVP, vytvářet
skupiny nadaných žáků z různých ročníků, vzdělávat je podle IVP nebo je přeřadit na
základě zkoušek do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku
škola umožňuje těmto žákům účast na různých školních projektech, soutěžích,
prezentacích školy a jiných aktivitách, které rozvíjejí nadání žáků
snažíme se podchytit nadané žáky už při nástupu do středního vzdělávání (podle
informací ze základních škol, odkud žáci přicházejí)
následně stanovíme pravidla a zásady individuální a soustavné práce s nadanými žáky
sledujeme vlastnosti žáků – zda žák svými vědomostmi, dovednostmi a zájmem o obor
převyšuje ostatní žáky ve všech směrech nebo pouze v určitých činnostech a oblastech
vzdělávání, jestli je cílevědomý a kreativní
respektujeme míru nadání žáka a jeho specifika – individuální přístup
učitel využívá nových technologií v kontextu vyučovaných obsahů – např. video, 3D
výukové programy, elektronické učebnice
ve výuce těchto žáků vhodně využíváme náročnější metody a postupy, problémové
a projektové vyučování, samostudium, práce s informačními a komunikačními
technologiemi apod.



žáky vhodně zapojujeme do skupinové výuky a týmové práce (jako vedoucí skupin
nebo pomocníky pro slabší členy)

Hlavní zásady pro vzdělávání žáků se SVP – shrnutí
 poskytovat pomoc při získávání vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro
zvládnutí zvoleného učebního oboru
 poskytovat podporu při osvojování si vhodných učebních postupů (se zřetelem
k individuálním zdravotním či výukovým obtížím žáků i k jejich omezeným
možnostem), přiměřeně a citlivě se žáky komunikovat
 povzbuzovat žáky při případných nezdarech, vhodně je motivovat k učení i práci
 uplatňovat adekvátní formy a metody výuky (viz příloha pro předsedy MS
jednotlivých učeb. oborů)
 využívat formativní hodnocení (brát zřetel na vynaložené úsilí, pokroky ve vzdělávání,
dílčí úspěchy)
 věnovat pozornost začleňování těchto žáků do kolektivu třídy, vytvářet pozitivní klima
ve škole (s ohledem na vzájemné respektování a obohacování)
 využívat informace z předchozího působení žáků – zejména ze základních škol, kde
žáci plnili povinnou školní docházku; popř. z jiné střední školy, odkud žáci přestoupili
 spolupracovat s odbornými institucemi – se školským poradenským zařízením a jeho
pracovníky, popř. s odborníky mimo oblast školství (= s odbornými lékaři,
zdravotnickými zařízeními, ve kterých žáci pobývali, s pracovníky OSPODu, úřadu
práce apod.)
 spolupracovat s rodiči / zákonnými zástupci žáků (= žáků se SVP i ostatních žáků)
 navázat kontakt se zaměstnavateli a chráněnými dílnami v regionu – při zajišťování
praktické přípravy na povolání i při hledání možností pracovního uplatnění absolventů
se zdravotním postižením
 realizovat další vzdělávání učitelů teoretického i praktického vyučování (zaměřené na
výuku a odbornou přípravu žáků se SVP)

