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1 Úvodní identifikační údaje 

Název školy 

 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,  
Horšovský Týn, Littrowa 122 
 

Adresa 
 
Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn 
 

Zřizovatel 
 
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 
 

Kód a název oboru vzdělání 
 
36-67-H/01 Zedník  
 

Název školního vzdělávacího programu 
 
Zedník 
 

Stupeň poskytovaného vzdělání 
 
Střední vzdělání s výučním listem 
 

Délka a forma studia 
 
3 roky, denní studium 
 

Jméno ředitele školy 
 
Ing. Miluše Fousová 
 

Kontakty pro komunikaci se školou 

 
tel.  č.:    379 410  051 
fax č.:    379 410 071 
e-mail školy:     sos-souhtyn@sos-souhtyn.cz 
www stránky:  http://www.sos-souhtyn.cz 
 

Platnost školního vzdělávacího programu 
 
1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 
 

 

Tento školní vzdělávací program vznikl podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání Zedník.  
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2 Profil absolventa školního vzdělávacího programu 

Název školního vzdělávacího  
Programu 

ZEDNÍK 

Kód a název oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník  

Délka a forma studia 3 roky, denní studium 

Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s výučním listem 

Datum platnosti programu 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 

Adresa školy 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, 
Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn 

Telefon 379 410  051 

2.1 Pracovní uplatnění absolventa 

Absolvent oboru je připraven na úspěšný, odpovědný a smysluplný osobní, občanský i profesní život. Proto je 
kladen důraz na vytvoření předpokladů pro pozitivní rozvoj osobnosti a kvality člověka tak, aby se uplatnil 
v otevřené demokratické společnosti.  

Absolvent získá střední vzdělání potřebné především pro výkon povolání zedníka ve stavebních firmách a 
v živnostech. Může pracovat jak v pozici zaměstnance, tak i podnikatele. Má vytvořeny základní předpoklady pro 
uplatnění v živnostenském podnikání jednak z hlediska profesních dovedností, jednak z hlediska orientace 
v základních ekonomických a právních otázkách této činnosti.  

Absolvent se orientuje na malých i velkých stavbách, dokáže zorganizovat, připravit a realizovat technologický 
proces včetně prací bezprostředně souvisejících.   

Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj.:  

- návrh a realizace pracovních postupů zdění nosných stěn, příček, kleneb, komínů a dalších 
konstrukčních prvků; 

- posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky;  

- vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací; 

- běžné omítání a štukování stavebních ploch; 

- výroba malt a čerstvého betonu ze suchých maltových a betonových směsí nebo složek; 

- zdění nosných stěn a volně stojících nosných pilířů z cihel, tvárnic a bloků; vyzdívání příček včetně 
osazování a zazdívání zárubní; 

- provádění svislých konstrukcí z betonu, ztraceného bednění nebo betonu prokládaného kamenem; 

- vyzdívání, doplňování a opravy složitých cihelných a kamenných konstrukcí (např. památkově 
chráněných staveb, kleneb, kašen, portálů, říms, krbů aj.);  

- zdění komínů jednovrstvých; 

- vyzdívání kanalizačních stok různých profilů s klenbami, včetně zvláštních úprav na dně objektů; 

- osazování železobetonových překladů, válcovaných nosníků, prefabrikovaných schodů, pre-
fabrikovaných oken, dělicích stěn a příček; 

- pokládání betonových nebo terakotových dlažeb do písku, maltového nebo betonového lože včetně 
úpravy spár; 

- obkládání a opravy jednoduchých keramických obkladů a dlažeb včetně osazování doplňkových prvků; 

- montáž a demontáž lešení v rozsahu oprávnění; 

- provádění hydroizolací souvisejících se zednickými pracemi; 

- vyzdívání sklobetonových desek, bloků a panelů do ocelových rámů . 

Dále může plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách, jako je zateplování  a další izolace budov, 
obkladačské práce, kompletace montovaných staveb a jejich základů, rekonstrukční a sanační práce, modernizace 
rozvodů a zabezpečování objektů. 

Může vést pracovní kolektiv na staveništi, vyplňovat potřebné výkazy, formulovat a kontrolovat pracovní úkoly. Je 
přiměřeně jazykově vybaven pro práci v kolektivu s německým (anglickým) dorozumívacím jazykem. 

Komunikuje prostřednictvím telefonu, faxu a osobního počítače. 

V případě  zájmu  může absolvent  navazovat na svoje vědomosti a dovednosti v dalším studiu příslušného oboru 
zakončeného maturitní zkouškou. 
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2.2 Výsledky vzdělávání 

Komunikativní kompetence 

Absolvent je schopen: 

- vyjadřovat se v projevech mluvených i psaných, své myšlenky a promluvy formuluje srozumitelně a 
souvisle; 

- vhodně se prezentovat při jednání se zaměstnavatelem, na úřadech apod.; 

- formulovat a zdůvodnit své názory, postoje a návrhy, vyslechnout názory druhých a vhodně na ně 
reagovat; 

- zpracovávat věcně správně a srozumitelně žádosti a podání na instituce, strukturovaný životopis, 
vyplňovat formuláře, vše i s pomocí IKT. 

Personální kompetence absolventa 

Absolvent je připraven: 

- uvědomovat si vlastní přednosti i meze a nedostatky; 

- uplatňovat zásady duševní hygieny; 

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

- dále se vzdělávat, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj; 

- chovat se vlastenecky a být hrdý na svou vlast.; 

- uvědomit si svoje postavení na pracovním trhu  regionu, republiky i Evropské unie; 

- podílet se na vytváření a využívání fondů EU, chápat základní principy EU. 

Sociální kompetence absolventa 

Absolvent je schopen: 

- pracovat samostatně i v týmu; 

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

- předcházet osobním konfliktům a odstraňovat diskriminaci;  

- bez problémů pracuje v týmu, upevňuje interpersonální vztahy a adekvátně jedná s lidmi; 

- zvládá běžné pracovní i životní situace; 

- bránit svá práva a zná svoje povinnosti. 

 

Absolvent dokáže samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, je tedy schopen:  

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému a navrhnout varianty jeho řešení; 

- samostatně plánovat, realizovat daný úkol a kontrolovat činnost; 

- využívat demokratické principy řízení kolektivu; 

- provádět i přijímat kritiku, být přiměřeně sebekritický; 

- orientovat se v institucích justice a státní správy. 

Kompetence práce s  prostředky  informačních  a  komunikačních  technologií a s informacemi  

Absolvent dokáže: 

- pracovat samostatně s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 
technologií; 

- pracovat s běžným základním aplikačním programovým vybavením osobních počítačů a strojů 
počítačem řízených; 

- uvědoměle používat nové počítačové aplikace; 

- komunikovat elektronickou poštou, mobilním telefonem, faxem;  

- pracovat efektivně s informacemi i informačními zdroji; 

- vyhledávat a získávat informace z celosvětové sítě Internetu; 

- využívat prostředků informačních a komunikačních technologií v pracovním i v osobním životě; 

- formulovat dotaz na problém a zná základní zdroje informací (knihovna, odborné časopisy, Internet). 

Matematické kompetence 

Absolvent: 

- volí a používá odpovídající matematické postupy a techniky a používá vhodné algoritmy; 

- odhaduje správnost výpočtů; 



 7 

- využívá vhodné formy grafického znázornění; 

- používá a správně převádí jednotky SI i tradiční; 

- pracuje s klasickým i programovatelným kalkulátorem. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění  

Absolvent: 

- získá pozitivní vztah k povolání a k práci; 

- má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání; 

- zná možnosti dalšího sebevzdělávání v oboru; 

- orientuje se na úřadu práce, zná  jeho význam, polohu a možnosti kontaktů; 

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

- dokáže získávat informace o pracovních nabídkách, umí využívat poradenských a  zprostředko-
vatelských služeb; 

- zná práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající ze zákoníku práce; 

- má základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. 

Finanční kompetence 

Absolvent: 

- používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze za použití kurzovní lístku; 

- stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a daně z přidané hodnoty; 

- rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky; 

- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé finanční 
plánování a uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit; 

- rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti; 

- navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti; 

- navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky (spoření, produkty se státním  příspěvkem, cenné 
papíry, nemovitosti); 

- vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své potřeby a zdůvodní svou volbu; 

- posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení; 

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

- na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva spotřebitele (při nákupu zboží a služeb včetně produktů 
finančního trhu); 

- na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy včetně jejích všeobecných podmínek; 

- orientuje se v tržní ekonomice. 

Odborné kompetence  

Absolvent je schopen provádět zednické práce na pozemních stavbách, tzn.: 

- čte technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovuje jednoduché stavební výkresy a náčrty  
s použitím materiálových a technických norem; 

- provádí jednoduché výpočty spotřeby materiálu, ploch a objemů; 

- připravuje a organizuje pracoviště, stanovuje potřebu materiálu, počet pracovníků a technologický 
postup; 

- volí a používá potřebné nářadí, pracovní pomůcky,  mechanizační prostředky a udržuje je; 

- řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti a pracuje podle stanovených 
technologických postupů; 

- správně volí a používá materiál a výrobky pro zednické práce, dočasně je správně uskladňuje na 
staveništi, dopraví na místo zpracování a připraví pro zpracování; 

- využívá správný technologický a pracovní postup zednických a betonářských prací; 

- provádí základní zednické a betonářské práce na pozemních stavbách; 

- posuzuje optimální pracovní podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota a proudění vzduchu, 
vlhkost aj.; 

- používá materiálové a technické normy; 

- zná a respektuje základní technické a technologické vlastnosti stavebních materiálů; 

- účelně si organizuje práci a pracoviště a udržuje na něm pořádek a čistotu; 

- sleduje a hodnotí množství a kvalitu vykonané práce; 

- dodržuje principy efektivního ekonomického a ekologického provozu; 

- dokáže vést pracovní deník; 

- během své práce využívá fyzikální zákonitosti; 
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- s použitím ICT vyhledává novinky ve stavebnictví,  osvojuje si je a využívá je ve své práci; 

- má cit pro architektonická řešení a preciznost provedení stavebních prací; 

- dorozumí se na stavbě v německém (anglickém) jazyce. 

Společenské kompetence 

Absolvent usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tedy: 

- chápe kvalitu své práce jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; 

- dodržuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedených na pracovišti; 

- dbá na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky klienta či 
zákazníka. 

 

Absolvent jedná hospodárně, adekvátně uplatňuje ekonomická hlediska v souladu se strategií  trvale udržitelného 
rozvoje, tzn. že: 

- zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; 

- zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, 
sociální dopady; 

- nakládá s materiály, energiemi, vodou, odpady a jinými látkami hospodárně a s ohledem na životní 
prostředí. 

 

Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržovat zásady požární ochrany, tzn. absolvent: 

- chápe bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků i jako součást řízení jakosti a 
jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem; 

- dodržuje příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární 
předpisy a hygienické předpisy a zásady; 

- používá osobní ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů pro jednotlivé činnosti; 

- je připraven spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbá na používání 
pracovního nářadí, pomůcek a technického vybavení odpovídajícího bezpečnostním a protipožárním 
předpisům; 

- uplatňuje oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném 
pracovním úrazu; 

- dodržuje zásady poskytování první pomoci při úrazech na pracovišti; 

 

Chovat se šetrně k životnímu prostředí a usilovat o udržitelnost dalšího rozvoje společnosti, absolvent: 

- chápe environmentální technologie jako nezbytné, preferuje je a využívá; 

- šetří elektrickou energií a pohonné látky na pracovišti; 

- dodržuje specifické zásady ochrany životního prostředí na stavbách; 

- přispívá precizností své práce ke snižování energetické náročnosti staveb; 

- svým chováním na pracovišti přispívá k ochraně přírody, zná a respektuje přírodní zákony; 

- nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní 
prostředí; 

- uvědomuje si nezbytnost racionálního využívání přírodních vyčerpatelných zdrojů v souvislosti 
s udržitelným rozvojem lidstva. 

Občanské kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: 

- jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný; 

- dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost druhých lidí, vystupoval 
proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; 

- jednal v souladu s morálními principy, přispíval k uplatňování hodnot demokracie; 

- uvědomoval si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupoval s aktivní tolerancí  
k identitě druhých lidí; 

- aktivně se zajímal o politické a společenské dění u nás i ve světě a o veřejné záležitosti lokálního 
charakteru; 

- chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje; 

- byl hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost v evropském a světovém 
kontextu; 

- ctil život jako nejvyšší hodnotu, uvědomoval si odpovědnost za vlastní život a byl připraven řešit své 
osobní a sociální problémy; 
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- myslel  kriticky, tedy dokázal zkoumat věrohodnost informací, nenechával sebou manipulovat, aby si 
uměl vytvořit vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat s jinými lidmi. 

Specifické výsledky vzdělávání 

Žák: 

- v případě potřeby dokáže poskytnout zdravotnickou první pomoc a zná, kde a jak sehnat odbornou 
pomoc; 

- adekvátně a smysluplně reaguje v kritických životních situacích, při přírodních a živelných katastrofách a 
při ohrožení společnosti; 

- sleduje vývojové trendy oboru v rámci systému celoživotního vzdělávání. 

 

2.3  Způsob ukončení vzdělávání 

V tomto oboru je ukončeno vzdělávání závěrečnou zkouškou a je dosažen  stupeň středního vzdělání s výučním 
listem. 
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3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Název školního vzdělávacího  
Programu 

ZEDNÍK 

Kód a název oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník  

Délka a forma studia 3 roky, denní studium 

Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s výučním listem 

Datum platnosti programu 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 

Adresa školy 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, 
Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn 

Telefon 379 410  051 

3.1  Pojetí a cíle vzdělávacího programu  
Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i 
v týmu.  

Výuka pomáhá k rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák správně zapojil do společnosti a měl 
možnost dalšího rozvoje. Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných požadavcích na chování žáka ve 
škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření klimatu ve škole.  

Upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém uplatní své 
schopnosti a bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny na 
úrovni verbální, písemné i s využití informačních a komunikačních technologií. Tato oblast je zaměřena nejen na 
osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodné využití těchto znalostí pro svůj osobní, 
pracovní život.  

Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby 
zodpovídal za své jednání v různých občanských, pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně 
zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval 
vývojový posun během studia.  

3.2 Organizace výuky 

Studium je organizováno jako tříleté denní. Organizace výuky se řídí legislativními předpisy, zejména zák. č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školsky zákon) a 
vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzděláváni a vzdělávání v konzervatoři. Základní formou organizace výuky je 
týden odborné a všeobecně vzdělávající teorie a týden odborného výcviku. 

Teoretická  výuka (odborná i všeobecně vzdělávací) se realizuje kromě klasické výuky  v systému vyučovacích hodin 
i formou exkurzí, kurzů a dalších výchovně-vzdělávacích akcí, jako jsou besedy, diskuse, sportovní dny, výchovné 
koncerty atd. Kromě tohoto členění absolvuje každý student oboru povinné exkurze, tělovýchovné kurzy a besedy. 
Současně se bude moci zapojit do dobrovolných etických projektů. Odborný výcvik je z větší části realizován na 
stavebních akcích školy a u smluvních partnerů.  

Organizačními formami výuky rozumíme uspořádání vnějších organizačních stránek a podmínek výuky tak, aby 
učitel mohl stanovené specifické výukové cíle optimálně realizovat v současných reálných podmínkách školy. 
Volbou vhodné organizační formy žáky motivuje a organizuje jejich vzdělávání. 

Přehled základních organizačních forem výuky: 

1. individuální, 

2. hromadná (frontální), 

3. individualizovaná, 

4. diferencovaná, 

5. skupinová a kooperativní výuka, 

6. projektová výuka, 

7. otevřené vyučování, 
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8. týmová výuka. 

V každém ročníku je vždy týden teoretické výuky, týden odborného výcviku. Tato výuka se pravidelně střídá.  
U výuky odborného výcviku se převážně ve 2. a 3. ročníku střídají různá pracovní prostředí (stavby), a to vždy 
v určených skupinách. Plán střídání skupin na odborném výcviku a rozdělení žáků do skupin je součástí 
pedagogické dokumentace odborného výcviku. 

V odborném výcviku je učivo pro každého žáka stanoveno individuálně. V dané chvíli pracuje učitel vždy jen 
s jedním žákem.  
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Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy jsou akceptovány všemi vyučujícími odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů 
navzájem a podle následujícího schématu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Odborné kompetence 
  Motivace, sociální kompetence    Klíčové kompetence                
                            Spolupráce v naplnění kurikulárního rámce  

              (formy, metody, rozsah) 
 

Mezipředmětové vztahy garantují předmětová komise odborných předmětů, předmětová komise všeobecně 
vzdělávacích předmětů a garant ŠVP.  

3.3 Metody a formy výuky 
Základem je interakce učitel – žák, která je ve výuce realizována především prostřednictvím výukových metod. Jde 
o vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje psychologické, sociální a somatické individuální zvláštnosti žáka a 
žák se převážně na základě svých osobních svobodných aktivit ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem. Na 
základě těchto předpokladů společně ve výuce pracují na naplnění vzdělávacího cíle. 

Žák získává tím více informací a schopností, čím aktivněji je zapojen do procesu učení. K jeho aktivizaci jsou 
aplikovány motivační metody výuky. 

Informačně receptivní metoda   

Dosahuje svého cíle předáváním hotových informací žákům. Realizuje se formou výkladu, vysvětlováním, popisem 
pomocí demonstračních pokusů, sledováním videoprogramů, počítačových prezentací, jedno-hodinových exkurzí. 
Hotové informace jsou prezentovány učitelem.  Žáci jsou aktivizováni dotazy, účastí v pokusech, práci na tabuli, 
zadáváním úkolů ze sledování videa či exkurze. Je využívána k rychlému předání informací v krátkém úseku 
vyučovací jednotky. 

Reproduktivní metoda  

Je metodou organizovaného opakování způsobu činnosti. Učitel sestavuje systém učebních úloh pro činnost, která 
ve své podstatě je žákům již známá prostřednictvím informačně receptivní metody. Plnění učebních úloh lze 
realizovat ústní reprodukcí, opakovacím rozhovorem, čtením, psaním, řešením typových učebních úloh, 
napodobováním jazykových modelů a rýsováním schémat. Žák si opakováním pod vedením učitele upevňuje a 
rozvíjí svoje vědomosti a dovednosti.  V odborném výcviku je žák stavěn do situace, kdy musí reprodukovat 
předvedené dovednosti a v teoretickém vzdělávání získané vědomosti.  

Žákovská kooperace při řešení 

odborných problémů 
Odborný výcvik 

Odborné předměty 

Všeobecně vzdělávací předměty 

Pozemní stavitelství 



 13 

 

Metoda problémového výkladu, samostatné řešení situace v odborném výcviku  

Spočívá ve vytýčení problému učitelem a žáci hledají a upevňují si algoritmus postupu řešení: 

- formulace problému, 

- analýza problému, 

- formulace postupu řešení, 

- výběr optimálního řešení, 

- verifikace vybraného řešení, 

- vlastní řešení problému. 

Kontrolu postupu řešení provádí učitel postupně. Cílem je postupné seznamování žáků s logikou jednotlivých fází 
řešení. 

Heuristická metoda  

Jedná se o osvojování zkušeností z tvořivé činnosti prostřednictvím jednotlivých etap. U této metody učitel 
z okruhu učiva a zkušeností žáků konstruuje učební úlohy tak, aby pro žáky znamenaly určitý rozpor, určitou obtíž, 
aby od nich vyžadovaly samostatné řešení některých fází. Učitel vytyčuje dílčí problémy, formuluje protiklady, 
upozorňuje na konfliktní situace, sám nebo společně se žáky určuje jednotlivé kroky řešení problému či 
subproblému. Slouží ke vtažení žáka do řešení problému praxe, a tím ke zvýšení motivace jeho činnosti. 

Výzkumná metoda  

Vyžaduje od žáků samostatné hledání řešení pro celistvý problémový úkol. Činnost učitele spočívá ve výběru 
požadovaných učebních úloh, které by u žáků zajišťovaly komplexní tvořivé aplikace vědomostí i získaných 
praktických zkušeností. Žák samostatně zkoumá a řeší nejprve snadné a později složitější úkoly. V odborném 
výcviku je na příkladu vlastní činnosti veden k poznání správných metod a je upozorňován na nedostatky. 

Brainstorming  

Je to kolektivní způsob práce s úkolem, při kterém se podílí každý žák na řešení problému a současně  se učí 
respektovat názor druhého. Podstatou je, že z nápadů všech jednotlivců se pod vedením učitele dochází k řešení 
úlohy. Na tabuli (zveřejněny) musí být všechny návrhy.  

Týmová práce    

Na řešení úlohy se podílí více týmů nebo jeden tým. V každém týmu vzniká přirozená nebo umělá hierarchie. Žáci 
zkoumají zadání společně a stejně tak i řeší jeden problém. Učí se toleranci, zodpovědnosti a samostatnosti. 
V odborném výcviku je mu určována role v pracovním kolektivu i je ponechán k svobodné volbě postavení 
v pracovním kolektivu. Jeho uplatnění je s žákem projednáváno a hodnoceno. Ve vyšším ročníku je stavěn do 
pozice vedoucího týmu. V odborném výcviku je zdůrazňována role vědomostí při hierarchizaci týmu. 

Skupinové a kooperativní vyučování   

Rozdělení žáků na skupiny podle jejich dovedností a schopností přináší větší možnost seberealizace každému 
jedinci. Využití kooperace přináší pocity sebedůvěry a sebeuspokojení – pozitivní motivaci žáků. 

Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce   

Tato metoda aktivizuje žáky prostřednictvím lásky k výpočetní technice, pocitu nezávislé komunikace, radosti 
z okamžitého úspěchu. Internet dává i možnost volby doby učení, svobodného rozhodování i individuální metody 
učení. 

Soutěž, křížovka, doplňovačka, hledání slov a podobné hry    

Žáci řeší úkol v časové tísni, vítěz je odměněn, kladně je hodnocena i pomoc sousedovi. Metody podporuje 
průbojnost, samostatnost, bystrost. Zpravidla povzbudí pozornost třídy v závěru vyučovací jednotky či probíraného 
tématu. Nevhodné pro třídy se žáky s poruchami učení. V odborném výcviku je metoda soutěže využívána ke 
zvyšování kvality práce. 

Práce s textem   

Žáci řeší individuálně zadané úkoly s využitím učebnice nebo internetu na počítači ve třídě. V odborném 
výcviku žák aktivně a samostatně pracuje s projektovou dokumentací, vede deník odborného výcviku. 

Projektová výuka     

Žákům (žákovi) je zadán projekt (úkol vyžadující využití komplexu znalostí z  více předmětů, vyhledávání či 
sběr dat, třídění a posuzování dat, hodnocení dosaženého cíle, zpracování písemné, prezentační či jiné). 
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Projekty jsou prezentovány a hodnoceny (učitelem, třídou). Z projektů je vytvořeno shrnutí. Projekt prověří 
soubor žákových kompetencí. 

Výuka pomocí prezentací, interaktivní tabule či multimédií  

Využívá zájmu žáků o práci s počítačem. Motivuje možností vlastního řešení problému a okamžitou reakcí 
počítače na příkaz žáka. Celá třída může sledovat postup, opravovat, upozorňovat na omyly a vstřebávat nová 
data. Vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Spojování teorie s praxí 

Prolíná celým vyučovacím procesem. Žáci jsou v teoretickém vyučování motivováni řešením úkolů 
z odborného výcviku a naopak. V odborném výcviku jsou na žácích vyžadovány znalosti z  teoretického 
vyučování jak skupiny všeobecně vzdělávacích, tak i odborných  předmětů.     

Exkurze, besedy, návštěvy kulturních akcí  

Doplňují vyučovací proces, obohacují jej o poznání moderních výrobních provozů, seznamují s  novinkami 
v oboru, aktualizují odborné kompetence žáků. Kulturní a výchovné akce formují společenské kompetence 
žáků.                                                                                            

Zařazení metod je v jednotlivých vyučovacích předmětech voleno učiteli podle probírané látky, situace ve 
třídě nebo aktuálních novinek v oboru. Učitelé se snaží o střídání metod k  zajištění pestrosti výuky a udržení 
pozornosti žáků.  

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu 

Neoddělitelnou součástí teoretického vyučování i odborného výcviku je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, hygieny práce a požární ochrany.  

Vždy na začátku školního roku jsou všichni žáci před zahájením teoretické výuky a odborného výcviku prokazatelně 
proškoleni o bezpečnosti práce a požární ochraně. 

Ve výchovně-vzdělávacím procesu výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vychází z platných právních 
předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad je směřován od všeobecného ke 
konkrétnímu a postihuje jak otázky a předpisy bezpečnosti z hlediska jednotlivce, tak pracovníka řídícího činnost 
kolektivu.  

V prostorách určených pro vyučování žáků jsou vytvořeny podmínky k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a 
požární ochrany podle platných předpisů. 

Na pracovištích odborného výcviku a při exkurzích žáci uvědoměle používají poskytnuté i vlastní ochranné pracovní 
pomůcky a oděvy dle platných bezpečnostních předpisů. 

Žáci jsou prokazatelně seznámeni s traumatickým plánem školy i pracovišť odborného výcviku. V případě potřeby 
znají svoje povinnosti týkající se  ochrany zdraví a majetku. Znají poplachové signály a způsoby vyhlášení poplachu 
na pracovišti a v obci. 

3.4  Způsoby rozvíjení občanských a klíčových kompetencí, začlenění     
průřezových témat do výuky 
Tato realizace je popsána v Pojetí vyučovacího předmětu v učebních osnovách jednotlivých předmětů. 

Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat 
samostatně i v týmu. Výuka pomáhá k rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k  tomu, aby se žák správně 
zapojil do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje.  Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných 
požadavcích na chování žáka ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření klimatu ve škole.  

Upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí vede k  vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém uplatní 
své schopnosti a bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s  nimi. Komunikační dovednosti jsou 
rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s  využití informačních a komunikačních technologií. Tato oblast 
je zaměřena nejen na osvojení  dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodné využití těchto 
znalostí pro svůj osobní i pracovní život.  

Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby 
zodpovídal za své jednání v různých občanských, pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je 
vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl 
soustavný a vykazoval vývojový posun během studia.  

Způsoby začlenění průřezových témat do výuky  

Občan v demokratické společnosti - absolvent:     



 15 

- má vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku; 

- je připraven si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení; 

- hledá kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a je kriticky tolerantní 

- je schopen odolávat myšlenkové manipulaci, dovede se orientovat v masových médiích, využívá je a 
kriticky hodnotí; 

- dovede jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, 
je ochoten se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných 
zemích a na jiných kontinentech; 

- váží si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snaží se je chránit a zachovat 
pro budoucí generace.  

 

Těžiště realizace je ve vytvoření demokratického klimatu školy, tj. dobrých přátelských vztahů mezi učiteli a žáky a 
mezi žáky navzájem. Dále v náležitém rozvržení prvků průřezového tématu do jednotlivých kurikulárních rámců 
školního vzdělávacího programu. Téma bude i součástí nabídky činnosti žáků mimo vyučování, která směřuje 
k poznání, jak demokracie funguje v  praxi, zvláště na úrovni obcí a občanské společnosti.   

Cílem jsou dobré znalosti a dovednosti žáků nezbytně potřebné pro informované a odpovědné politické a jiné 
občanské rozhodování a jednání. Základ je v promyšleném a funkčním používání aktivizujících metod a forem práce 
ve výuce. 

Člověk a životní prostředí - absolvent: 

- je v souladu se zákonem o životním prostředí, výchovou, osvětou a vzděláváním veden k myšlení a 
jednání, které odpovídá principu trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality 
životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách; 

- umí poznávat svět a lépe mu rozumí, chápe vztah přírodního a sociálního prostředí i souvislosti jevů 
probíhajících v určitém čase a prostředí, rozumí přírodním zákonům, poznává přírodní jevy a procesy, 
uvědomuje si odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, orientuje se v globálních 
problémech lidstva, chápe zásady trvale udržitelného rozvoje a aktivně přispívá k jejich uplatňování, 
klade si otázky týkající se existence a života člověka vůbec Hledá na ně racionální odpověď, diskutuje  
o nich a zaujímá k nim vlastní postoj, hodnotí sociální chování (své i druhých lidí) z hlediska zdraví, 
spotřeby a prostředí, osvojuje si technologické metody a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, 
vytváří úctu k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi, respektuje život jako nejvyšší hodnotu, 
aktivně se zapojuje do ochrany a zlepšování životního prostředí, rozvíjí dovednost aplikovat získané 
poznatky, přijímá odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě) 
a prosazuje trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti, efektivně pracuje s informacemi, tzn. umí 
získávat a kriticky vyhodnocovat informace, jedná hospodárně, adekvátně uplatňuje nejen kritérium 
ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické, dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, 
chápe ji jako součást péče o zdraví své  
i spolupracovníků. 

 

Těžiště realizace tohoto průřezového tématu se předpokládá v integraci poznatků biologických, obecné ekologie, 
ekologie člověka, životního prostředí člověka, ochrany přírody, prostředí a krajiny a ekologických aspektů pracovní 
činnosti v odvětví a povoláních zahrnutých v daném oboru vzdělání. Cíle environmentální výchovy a vzdělávání je 
možno realizovat v rovinách informativní (získání potřebných znalostí a dovedností, jejich chápání a hodnocení), 
formativní (vytváření hodnot a postojů ve vztahu k životnímu prostředí) a sociálně-komunikativní (rozvoj 
dovedností vyjadřovat a zdůvodňovat své názory, zprostředkovávat informace, obhajovat řešení problematiky 
životního prostředí a působit pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí). 

Člověk a svět práce - absolvent: 

- je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře; 

- zorientuje se ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu; 

- naučí se hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnává tyto faktory se svými 
předpoklady, seznámí se s alternativami profesního uplatnění po absolvování daného oboru vzdělání;  

- vyhledává a posuzuje informace o pracovních příležitostech a vzdělávacích nabídkách, orientuje se  
v nich a vytváří si o nich základní představu z hlediska svých předpokladů a profesních cílů; 

- prezentuje se písemně i verbálně při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formuluje svá očekávání a 
své priority; 

- zná základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní 
aspekty soukromého podnikání, zná příslušné právní předpisy, orientuje se ve službách zaměstnanosti, 
aby uměl účelně využívat jejich informačního zázemí. 
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Těžiště realizace tohoto průřezového tématu se předpokládá v informovanosti o hlavní oblasti světa práce, trhu 
práce, soustavy školního vzdělávání v ČR, návaznosti jednotlivých druhů vzdělávání po absolvování oboru 
vzdělávání, význam a možnosti dalšího profesního vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost celoživotního učení.  

Informační a komunikační technologie - absolvent: 
- je schopen pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívá jak  

v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání; 

- používá základní a aplikační programové vybavení počítače, pracuje s informacemi a  
s komunikačními prostředky.  

3.5  Hodnocení žáků 
Žáci jsou hodnoceni na základě hloubky porozumění poznatků, schopnosti je aplikovat při řešení problémů, 
schopnosti kritického myšlení, dovednosti práce s podklady, samostatnosti úsudku a dovednosti výstižně 
formulovat myšlenky, argumentovat a diskutovat. 

Počet významných rozsáhlejších písemných, grafických nebo jiných prací, způsob jejich hodnocení a stanovení 
jejich závažnosti při celkovém hodnocení žáka v předmětu je žákům povinně sděleno vyučujícím na začátku 
školního roku. Frekvence běžného ústního zkoušení a počet krátkých učitelských testů bude v  souladu 
s klasifikačním řádem školy prováděno vyučujícím podle potřeby.   

Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a klasifikační řád, který je součástí 
školního řádu a sjednocuje požadavky z teoretického i praktického vyučování.  

Žák, který překročí školním řádem stanovené maximální procento absence, nebude z předmětu, u kterého 
k překročení došlo, v pololetí klasifikován. 

Formy hodnocení  

Hodnocení je prováděno formou písemnou, ústní, testy s uzavřenými nebo otevřený úlohami, sebe -
hodnocením. Jsou uplatňovány různé způsoby hodnocení – známkování, slovní hodnocení, bodový systém.  

Způsoby hodnocení teoretického vyučování. 

Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětů se provádí 
formou ústní a písemnou. Písemné hodnocení je formou  otevřených úloh nebo testem. 

Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a vystupování. U  písemných prací se zohledňuje  
i grafická stránka. Dále se hodnotí samostatné domácí práce a referáty i aktivita žáků při vyučování.  

Způsoby hodnocení odborného výcviku 

V odborném výcviku ve škole se uplatňuje individuální hodnocení žáků. Na odloučených pracovištích, kde 
vykonávají odborný výcvik celé skupiny žáků pod vedením učitele odborného výcviku, je způsob hodnocení 
stejný jako při školních stavebních akcích. Hodnocení žáků na provozních pracovištích probíhá na základě 
komunikace mezi vedoucím učitelem odborného výcviku a instruktorem, zaměstnancem firmy. Hodnocení 
žáků je zcela individuální, převládá zde slovní hodnocení  a  sebehodnocení.  

Způsoby hodnocení klíčových kompetencí 

Hodnocení klíčových kompetencí se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná se  
o komplexnější posouzení a hodnocení toho, jak žák komunikuje, jak je schopen spolupracovat interaktivně v 
kolektivu, jak využívá výpočetní techniku a numerických znalostí a jak je schopen své znalosti a dovednosti 
prezentovat. 

Společné zásady při hodnocení: 

- hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická;  

- důležité je, aby nehodnotil jen sám učitel – využívat formy sebehodnocení a  kolektivního 
hodnocení;  

- hodnocení musí dát perspektivu všem žákům – zvláště těm slabým a žákům se SPU;  

- základem pro hodnocení je partnerský, komunikativní přístup k žákům;  

- respektování práva žáka na individuální rozvoj;  

- učitel není jen ten, kdo stále určuje a hodnotí, ale vede na cestě poznání, inspiruje a pomáhá;  

- chyba není pokládána za nežádoucí jev, ale za přirozený, průvodní znak poznávání.  
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Hodnocení výsledků vzdělávání 

Žáci jsou hodnoceni vždy za příslušné období školního roku. Hodnocení výsledků vzdělávání ž áka na 
vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis 
z vysvědčení.  
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3.6  Organizace přijímacího řízení 
Přijímací řízení do 1. ročníků je organizováno v souladu se školským zákonem a platnou vyhláškou týkající se 
přijímacího řízení na střední školy. 

Kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel školy. 

3.7  Ukončování středního vzdělání žáka s výučním listem 
Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním 
listem se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška probíhá podle ustanovení školského zákona tak, že 
žák skládá písemnou zkoušku, ústní zkoušku a praktickou zkoušku z odborného výcviku. Žák může konat 
závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání 

Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 
Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.  

3.8  Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je definován v §16 zákona č. 561/2004 Sb., žák nadaný v § 17 zákona č. 
561/2004 Sb. v platném znění. 

Podrobnosti vzdělávání těchto žáků jsou upraveny vyhláškou 27/2016 Sb. 

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou využívána podpůrná opatření stanovená školou, v případě, že 
opatření prvního stupně nepostačují, doporučí škola žákovi využití poradenské pomoci školského poradenského 
zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení 
a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

U žáků nadaných a mimořádně nadaných škola využívá možnosti dané vyhláškou (par. 27 a další). 
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4 Učební plán ŠVP 

Název školního vzdělávacího  
programu 

ZEDNÍK 

Kód a název oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník  

Délka a forma studia 3 roky, denní studium 

Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s výučním listem 

Datum platnosti programu 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 

Adresa školy 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 
122, 346 01 Horšovský Týn 

Telefon 379 410  051 

 

ZED   Vyučovací předměty 

Počet týdenních vyuč. hodin 

1.           2.        3.         Celkem 

Povinné vyučovací předměty: 

Český jazyk  1 1 1 3 

Německý jazyk / Anglický jazyk* 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika   1 1 1 3 

Chemie 0,5 0,5 0 1 

Ekologie 1 0 0 1 

Matematika 2 1 1 4 

Estetická a literární výchova 1 1 0 2 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 

Ekonomika 0 0 2 2 

Odborné kreslení 1 1 1 3 

Stavební materiály 1 1 1 3 

Přestavba budov 0 0 2 2 

Vybrané stati 0 1 1 2 

Technologie 2,5 2,5 2,5 7,5 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

Celkem týdenních vyučovacích hodin 31 32,5 35 98,5 

 
* Žáci pokračují v jazykovém vzdělávání započatém v základní škole, nebo na základě vlastní volby v 1. ročníku 
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5 Přehled využití týdnů ve školním roce 

Název školního vzdělávacího  
programu 

ZEDNÍK 

Kód a název oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník  

Délka a forma studia 3 roky, denní studium 

Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s výučním listem 

Datum platnosti programu 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 

Adresa školy 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 
122, 346 01 Horšovský Týn 

Telefon 379 410  051 

 

 

Činnost 
Ročník 

1. 2. 3. 

Vyučování podle rozpisu učiva včetně odborného výcviku 33 33 33 

Zážitkový týden 0-1 0 0 

Projektový týden 0-1 0 0 

Exkurze 0-1 0-1 0-1 

Závěrečné zkoušky 0 0 2 

Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně-vzdělávací akce, 
dovednostní soutěž) 

7-4 7-6 5-4 

Celkem 40 40 40 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

1. U vybraných vyučovacích předmětů se třída dělí na skupiny. O dělení třídy rozhoduje ředitel školy dle možností 
a potřeb školy a platných předpisů. 

2. Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod. O 
jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy. 
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6 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP  

Název školního vzdělávacího  
Programu 

ZEDNÍK 

Kód a název oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník  

Délka a forma studia 3 roky, denní studium 

Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s výučním listem 

Datum platnosti programu 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 

Adresa školy 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, 
Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn 

Telefon 379 410  051 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A 
OBSAHOVÉ OKRUHY 

Minimální 
počet vyuč. 

hodin za celou 
dobu 

vzdělávání dle 
RVP 

1. roč.     2. 3. 
Tj. počet vyuč. 
hodin za celou 

dobu vzdělávání 
Využití 

disponib. 
hodin 

týdně celkem 
TÝDNŮ V ROČNÍKU 

týdně celkem 
33 33 33 

JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ: 

x x 

        

  

  

Český jazyk 1 1 1 3   

Celkem za oblast  3 96 1 1 1 3 99 0 

Cizí jazyk 

x x 

      0     

Německý jazyk / Anglický jazyk 2 2 2 6     

Celkem za oblast  6 192 2 2 2 6 198 0 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

x x 

      0     

Občanská nauka 1 1 1 3     

Celkem za oblast  3 96 1 1 1 3 99 0 

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ    

X X 

      0     

Fyzika   1 1 1 3 

  

  

Chemie 0,5 0,5 0 1   

Ekologie 1 0 0 1   

Odborný výcvik 0 0 0,5 0,5     

Celkem za oblast  4 128 2,5 1,5 1,5 5,5 181,5 1,5 

MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

X X 

      0     

Matematika 2 1 1 4     

Celkem za oblast  4 128 2 1 1 4 132 0 

ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

X X 

      0     

Estetická a literární výchova 1 1 0 2     

Celkem za oblast  2 64 1 1 0 2 66 0 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ 

X X 

      0     

Tělesná výchova 1 1 1 3     

Celkem za oblast  3 96 1 1 1 3 99 0 

VZDĚLÁVÁNÍ V INF. A KOMUNIK. 
TECHNOLOGIÍCH 

X X 

      0     

Inf. a kom. technologie 1 1 1 3     
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A 
OBSAHOVÉ OKRUHY 

Minimální 
počet vyuč. 

hodin za celou 
dobu 

vzdělávání dle 
RVP 

1. roč.     2. 3. 
Tj. počet vyuč. 
hodin za celou 

dobu vzdělávání 
Využití 

disponib. 
hodin 

týdně celkem 
TÝDNŮ V ROČNÍKU 

týdně celkem 
33 33 33 

Celkem za oblast  3 96 1 1 1 3 99 0 

EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

X X 

      0     

Ekonomika 0 0 2 2     

Celkem za oblast  2 64 0 0 2 2 66 0 

TECH. ZOBRAZOVÁNÍ 

X X 

      0     

Odborné kreslení 1 1 1 3     

Celkem za oblast  3 96 1 1 1 3 99 0 

STAVEBNÍ MATERIÁLY 

X X 

      0     

Stavební materiály 1 1 1 3     

Celkem za oblast  3 96 1 1 1 3 99 0 

PROVÁDĚNÍ STAVEB 

X X 

      0     

Přestavba budov 0 0 2 2     

Vybrané stati 0 1 1 2     

Technologie 2,5 2,5 2,5 7,5     

Odborný výcvik 15 17,5 17 49,5     

Celkem za oblast  44 1408 17,5 21 22,5 61 2013 17 

DISPONIBILNÍ HODINY 16 512       0   18,5 

CELKEM DLE RVP 96         0   CHYBÍ 2,5 

NAVÝŠENÍ HODIN DLE 
LEGISLATIVY 2,5         0    

CELKEM 98,5 3072 31 32,5 35 98,5 3250,5   
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7.   Učební osnovy 

7.1 ČESKÝ JAZYK 

Název školního vzdělávacího  
programu 

ZEDNÍK 

Kód a název oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník 

Délka a forma studia 3 roky, denní studium 

Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s výučním listem 

Datum platnosti programu 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 

Předmět Český jazyk 

Počet hodin týdně za studium 3 hodiny týdně celkem  

7.1.1 POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

7.1.1.1 Charakteristika učiva 

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností: 

- obsahem navazuje na vědomosti a dovednosti, které žáci získali na základní škole; 

- vysvětlí systém mateřského jazyka, především zákonitosti tvarosloví a skladby; 

- upevní vědomosti pravopisných pravidel; 

- vysvětlí správné používání cizích slov a odborných termínů. 

Komunikační a slohová výchova: 

- vysvětlí principy rétoriky, verbální a nonverbální komunikace; 

- upevní kompetence praktickým nácvikem nejčastějších situací. 

Práce s textem a získávání informací: 

- vede k pochopení různých informačních zdrojů a způsobů práce s nimi; 

- upevní kompetence praktickým nácvikem nejčastějších situací. 

7.1.1.2 Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí 

Cílem vzdělávání je vysvětlit žákům systém mateřského jazyka, vést žáky k uplatňování mateřského jazyka v 
rovině vnímání, pochopení a správného užití. Žákům umožnit využívat jazykových vědomostí a dovedností v 
praktickém životě,  vyjadřovat se srozumitelně a souvisle, formulovat a obhajovat své názory. 

Žáci by měli pochopit význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní  uplatnění, naučí se získávat a 
kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele.  

Jazykové vzdělávání prohlubuje znalost jazykového systému, a tím rozvíjí  komunikační schopnosti žáků. Přispívá 
také ke zvyšování úrovně kultivovanosti psaného i mluveného jazykového projevu a společenského vystupování 
žáků. 

7.1.1.3 Výukové strategie (pojetí výuky) 

Na začátku celku bude učivo vysvětleno kombinací výkladu, multimediální výuky a řízeného rozhovoru.  
V dalších hodinách již bude těžiště učiva spočívat v získávání dovedností formou  praktických cvičení (modelových 
rozhovorů ve skupinách, řízenou diskusí, písemné řešení  zadaných úkolů). 

Součástí výuky bude užití audiovizuální techniky jak v rovině motivační, tak v poloze vzdělávání. Při užití informačně 
komunikační technologie k řešení úkolů bude třída dělena na skupiny. 

K výuce budou užita především Pravidla českého pravopisu. Své poznatky si žáci budou zapisovat do sešitů.  

7.1.1.4 Hodnocení výsledků žáků 

Žák bude hodnocen z těchto pohledů: 


