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1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název a adresa školy: 

Integrovaná střední škola 
hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram 
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram 
Zřizovatel: 

Středočeský kraj 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
Název školního vzdělávacího programu: 

Aranžér 
Zaměření: 

Aranžér 
Kód a název oboru vzdělání: 

66-52-H/01 Aranžér 
Stupeň poskytovaného vzdělání: 

střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání: 

3 roky, denní studium 
Jméno ředitele: 

Ing. Marcela Hodková 
Kontakty pro komunikaci se školou: 
Ing. Marcela Hodková 
tel.: 318 623 742 
fax: 318 626 007 
e-mail: iss@pbm.czn.cz 
www: iss.pb.cz 
Platnost ŠVP: 
od 1. 9. 2018 
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2. PROFIL ABSOLVENTA 
 
Název a adresa školy: ISŠ HPOS Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, Příbram  
Zřizovatel: Středočeský kraj 
Název ŠVP: Aranžér 
Kód a název oboru vzdělání: 66-52-H/01 Aranžér 
Forma studia: denní 
Délka studia: 3 roky 
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 
Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2018 
 
Profesní uplatnění absolventa 
Absolvent se uplatní při výkonu povolání v reklamních agenturách, v tiskárnách sítotisku i ofsetových 
tiskárnách, ve výstavnictví, na veletrzích, v obchodních institucích, nebo pracuje samostatně na 
živnostenský list. Uplatnění najde nejenom ve Středočeském kraji, ale i v celé ČR. Protože tento obor 
patří mezi živnosti volné, je možné získat živnostenský list ihned po vyučení (bez další tříleté praxe), 
což je nesporně velkou výhodou.  
Nejlepší absolventi mají možnost pokračovat ve studiu oboru vzdělání Podnikání denní formou 
(nástavbové studium) přímo na naší škole, které je ukončeno maturitní zkouškou, nebo si vybrat 
z nabídky dalších nástavbových studií, např. z oblasti propagační tvorby, designérství, floristiky apod. 
 
Očekávané výsledky vzdělávání – kompetence absolventa: 
Jedná se o velmi zajímavý, ale zároveň i o velmi náročný výtvarný obor. V teoretické přípravě se žáci 
zaměřují na aranžování, propagaci, písmo, odborné kreslení, dějiny umění a počítačovou grafiku. 
Výhodu tedy mají žáci, kteří navštěvovali LŠU nebo výtvarné kroužky. Odborný výcvik absolvují žáci 
na pracovišti (aranžovně) na odloučeném pracovišti školy. Ve vyšších ročnících jsou umístěni do 
reklamních agentur v regionu. Vztah je vzájemně smluvně upraven a dodržování dohody a osnov je 
školou sledováno. Žáci jsou za produktivní práci odměňováni dle platných zásad. S prací našich 
aranžérů se veřejnost setkává ve výkladních skříních obchodů, v provozovnách, kde pracují ve 
vyšších ročnících, ve školní provozovně „Restaurace Na Plzeňské“, kde se vystavují i nabízejí 
k prodeji výrobky žáků tohoto oboru, na Informačních dnech ISŠ, v budově školy, apod. Tyto náročné 
aktivity přispívají k rozvoji jejich odborných dovedností a kontaktu s praxí. Zde mohou maximálně 
využívat znalosti z účetnictví, administrativy, výpočetní techniky, základů ekologie a základů práva. 
Významných úspěchů naši žáci dosahují na celostátních výtvarných soutěžích. 
Absolvent bude znát správné způsoby aranžování zboží s ohledem na jeho vlastnosti a sezónnost, 
bude využívat poznatky ze všech estetických předmětů při tvorbě propagačních materiálů a bude dbát 
na jejich vysokou estetickou hodnotu, srozumitelnost, jazykovou čistotu. Zná různé výtvarné techniky, 
a proto se snaží být tvořivý, originální, dbá reálných možností výroby nebo realizace svých návrhů. 
Zná správné způsoby skladování různých materiálů, chemikálií a dodržuje při práci s nimi BOZP. 
Bude připraven využívat technologická zařízení, ovládá potřebné stroje a zařízení, umí zhotovit i 
použít nejrůznější aranžérské pomůcky, organizuje potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení 
propagačních akcí, vede příslušnou dokumentaci. Bude umět jednat s případným zákazníkem, 
obchodním partnerem, ve styku s nimi bude připraven jednat profesionálně a odborně komunikovat. 
Bude připraven jednat profesionálně a jednoduše komunikovat i v cizím jazyce.  
 
Vzdělávání ve školním vzdělávacím programu směřuje v souladu s cíli středního odborného 
vzdělávání k tomu, aby si žák vytvořil na úrovni odpovídající jeho schopnostem a studijním 
předpokladům následující kompetence. 
 
Klíčové kompetence 
Absolvent: 
- se vyjadřuje přiměřeně v jednání a v projevech mluvených i psaných 
- se vhodně prezentuje při oficiálním jednání (při jednání se zaměstnavatelem, na úřadech, apod.) 
- se vyjadřuje a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
- kriticky hodnotí své osobní dispozice, uvědomuje si své vlastní přednosti i meze a nedostatky 
- kriticky hodnotí výsledky svého učení a práce, přijímá radu i kritiku od druhých lidí  
- se dále vzdělává, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj 
- se adaptuje na pracovní prostředí, nové požadavky a potřeby trhu práce  
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- pracuje samostatně i v týmu 
- porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace k řešení problému 
- umí pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních komunikačních technologií 
- umí používat a správně převádět jednotky 
- získá pozitivní vztah k povolání a práci 
- umí vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli  
- zná práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 
- jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný 
- dbá na dodržování zákonů a pravidel chování, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje 

proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
- chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje 
- umí myslet kriticky – tj. dokáže zkoumat věrohodnost informací, nenechává se manipulovat, tvoří si 

vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi. 
 
Odborné kompetence 
Absolvent: 
- zhotovuje propagační prostředky, umí aranžovat a dekorovat výkladní skříně, ucelené prostory 

expozic a výstav 
- zhotovuje na profesionální úrovni písmo jak ručně psané (skripty), tak konstruované a zná zásady 

jeho tvorby a úpravy, ovládá základy výtvarných technik 
- dbá na dodržení parametrů, norem, kvality 
- aktivně ovládá obchodně a podnikatelské aktivity v oblasti propagace a aranžování, dovede jednat 

s obchodními partnery, vede záznamovou dokumentaci, spolupracuje s dalšími organizacemi 
v oboru 

- vykonává obchodně-provozní aktivity, zohledňuje požadavky klienta 
- usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
- jedná hospodárně, umí provést kalkulaci aranžérského materiálu 
- dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a hygienu 
- zná účel a ohodnocení své práce 
- umí zvážit určité činnosti a jejich dopad na finance (náklady, zisk) a měnící se požadavky trhu 
- ovládá základy účetnictví, techniky administrativy a výpočetní techniky 
- dbá na životní prostředí, chová se ekologicky.  
 
Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: 
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. 
Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku. 
Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. 
Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Specifika pro žáky s SPU: 

Závěrečná zkouška - písemná část – ředitelka školy (dále ŘŠ) rozhodne na základě doporučení PPP 
o navrhovaném časovém navýšení  na vypracování písemné části ZZ v rozsahu 10 – 25%. Žáci podají 
písemnou žádost o časové navýšení nejdéle 1 měsíc před konáním písemné části ZZ. 
Ústní část – bude poskytnut individuální přístup (u žáků s SPU a vadami sluchu) s důrazem na 
porozumění otázce, u žáků s vadami řeči bude nabídnuta možnost požádat ŘŠ o možnost odpovídat 
písemně i v ústní části ZZ, o což opět musí zájemci požádat 1 měsíc před ústní částí ZZ. 
Praktická část - zajištěn individuální přístup. 
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
Název a adresa školy: ISŠ HPOS Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, Příbram  
Zřizovatel: Středočeský kraj 
Název ŠVP: Aranžér 
Kód a název oboru vzdělání: 66-52-H/01 Aranžér 
Forma studia: denní 
Délka studia: 3 roky 
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 
Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2018 

 

Organizace přijímacího řízení: 

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy na předepsaném 
tiskopisu. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce nezletilého, její součástí je ale 
souhlas uchazeče s jejím podáním. Podmínkou pro přijetí je splnění povinné školní docházky nebo 
úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky, splnění podmínek 
přijímacího řízení a potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazečů o studium. Jednotná kritéria 
přijímacího řízení pro příslušný školní rok jsou zveřejněna na úřední desce a webových stránkách 
školy v legislativně stanovených termínech. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí 
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, 
který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
o rozhodnutí. 
 

Zdravotní způsobilost uchazeče 

K posouzení zdravotního stavu uchazeče je rozhodující vyjádření příslušného registrujícího 
praktického lékaře. 

Celkové pojetí vzdělávání v daném programu 

ŠVP obor Aranžér je zpracován podle RVP. Snahou bylo vytvořit vzdělávací program, který vytvoří 
optimální předpoklady pro úspěšné uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání na trhu 
práce a jejich připravenost pro další vzdělávání.  
Cíle ŠVP vyjadřují společenské požadavky na vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků. Pro jejich 
uskutečňování je podstatným aspektem vzdělávání v daném programu propojení teoretických 
a praktických znalostí a dovedností.  
V procesu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj komunikativních dovedností, schopností řešit 
problémové situace, využívání informačních technologií, získání všeobecných odborných znalostí 
a dovedností. Do výuky jsou zařazována průřezová témata – Občan v demokratické společnosti, 
Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce. Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat 
je blíže určena na úrovni jednotlivých předmětů vzdělávání. 
Metody a postupy ve výuce odpovídají odborné úrovni pedagogů. Výuka se zaměřuje na využívání 
autodidaktických metod, na techniky samostatného učení a práce, problémové učení a týmovou práci. 
Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování: diskuze, řízený rozhovor, 
obhajoba postojů. 
Významnou součástí metod a postupů jsou motivační činitelé (soutěže v oboru, simulační a situační 
metody, řešení konfliktních situací, veřejné prezentace prácí žáků, využívání projektových metod 
výuky). Tito činitelé vedou k aktivitám nadpředmětového charakteru. Součástí výchovně-vzdělávacího 
procesu je znalostní princip společnosti určený k celkovému rozvoji osobnosti, plně korespondující 
s cíli středního odborného vzdělávání. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme z Vyhlášky č. 27/2016 Sb. (se 
změnami ze dne 16. 8. 2017 a následnými změnami) o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Jedná se především o žáky se zdravotním postižením (žáci se zrakovým, sluchovým, 
tělesným nebo mentálním postižením, s vadami řeči, s více vadami, s lékařskou diagnózou autismus, 
žáci se specifickými poruchami učení nebo chování a žáci se zdravotním postižením v důsledku 
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dlouhodobé nebo chronické nemoci). Na základě odborného vyšetření a doporučení odborných 
pracovišť poskytují pedagogičtí pracovníci žákům s SVP podpůrná opatření různého stupně (viz 
Vyhláška č. 27/2016 Sb.). Podpůrná opatření 1. stupně jsou poskytována i žákům, kteří vykazují 
známky žáka s SVP bez předchozího vyšetření v odborném pracovišti. Žákovi s SVP je také po celou 
dobu studia zajištěna odborná péče výchovného poradce a pracovníků PPP v podobě konzultací.  
U žáků mimořádně nadaných škola podporuje nadání žáka  a rozvoj jeho silných stránek vyšší 
motivací, posilováním jeho sebedůvěry, zapojováním žáka do mimoškolních aktivit a soutěží, 
individuálními konzultacemi, popřípadě umožněním studia podle IVP. Individuální vzdělávací plán se 
v takovém případě poskytuje na dobu určitou (zpravidla ne delší než na jedno pololetí školního roku). 
Podle výsledků vzdělávání žáka, jeho přístupu ke studiu apod. mu IVP může být povolen i na další 
období. 

Organizace výuky 

Studium je organizováno jako tříleté denní a je ukončené závěrečnou zkouškou podle příslušných 
právních norem. Praktická část závěrečné zkoušky je určena učebním plánem. Ukončování studia 
bude vždy prováděno v souladu s platnou legislativou. Výuka je organizována v týdenních cyklech, 
tzn., že se střídá jeden týden teoretického vyučování a jeden týden praktické výuky. Teoretická výuka 
je realizována v budově školy Gen. R. Tesaříka 114, Příbram.  
Teoretická výuka zahrnuje: 
a)  základní (všeobecné) vzdělávání 
- jazykové vzdělávání a komunikace – rozvíjí komunikativní kompetenci žáků v mateřském a cizím 

jazyce; učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi; napomáhá uplatnění 
žáků ve společnosti; napomáhá k rozvoji kognitivních schopností žáků a k celkové kultivaci 
osobnosti  

- společenskovědní vzdělávání – tvořeno souborem poznatků z různých společenských věd, 
základním cílem však není vybavit žáky množstvím poznatků; osvojené poznatky mají usnadnit 
žákům pochopení sama sebe i druhých lidí, naučit se žít v lidském společenství, chápat a vědomě 
akceptovat společenské normy 

- přírodovědné vzdělávání – obsahuje vybrané poznatky z chemie, fyziky a ekologie; žáci si osvojují 
nejdůležitější chemické a fyzikální pojmy; veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů 
v přírodě; odborné praxi i v každodenním životě 

- matematické vzdělávání – rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků a vybavuje je poznatky 
potřebnými pro úspěšné vykonávání jejich profese 

- estetické vzdělávání – snaží se především o kultivaci osobnosti žáků; vede žáky k formování 
specifických dovedností; návyků a postojů 

- vzdělávání pro zdraví – vede žáky k vytváření návyků směrujících k péči o tělo a zdraví 
b)  odborné (specializované) vzdělávání 
- vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích – vede žáky k osvojování takových 

znalostí a dovedností, které jim umožní využívat moderní výpočetní techniku při získávání 
a zpracování informací 

- ekonomické vzdělávání – umožňuje žákům poznat základní ekonomické činnosti a pojmy 
související s provozem podniků; umožní osvojení základních vědomostí a dovedností z oblasti 
organizace práce, pracovněprávních vztahů a soukromého podnikání 

- odborné vzdělávání členěné podle obsahových okruhů – technika aranžování, teorie propagace, 
komunikace ve službách poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, praktických dovedností 
a návyků nezbytných pro práci aranžéra, umožňuje žákům získat ucelené informace o metodice, 
obsahu, hlavních metodách a formách propagace, naučí je vytvářet propagační prostředky různou 
technikou, připravovat a realizovat jednoduché propagační akce, vede žáky k uplatňování zásad 
společenského chování, profesního jednání a kultivovaného vystupování. 

 
 
Praktické vyučování: 
 
Obor vzdělání Aranžér připravuje žáky pro výkon povolání ve sféře poskytování aranžérských služeb. 
Žáci se učí samostatné tvorbě, realizují ji a provádí jak v interiéru, tak v exteriéru. Výuka probíhá vždy 
jeden týden v teoretickém vyučování (ve škole) a jeden týden na pracovišti praktického vyučování -
odborného výcviku. Žáci 1. ročníku pracují v odborné učebně školy pod vedením kvalifikovaných 
učitelů odborného výcviku. Žáci 2. a 3. ročníku vykonávají odborný výcvik na smluvních pracovištích 
školy (bezpodmínečně) pod vedením instruktorů.  Nelze tuto významnou a nezastupitelnou roli 
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přínosu reálného provozu opominout a neexistují výjimky z umístění žáků na PPV fyzických a 
právnických osob.  
V 1. ročníku se žáci seznamují se všemi druhy aranžérských materiálů. Probíhá praktický nácvik 
použití aranžérského nářadí a pomůcek. Žáci se učí základy kresby, malby a psaní. Začínají si 
procvičovat odborné pracovní postupy, účastní se i aranžování interiéru.  
Žáci 2. ročníku vykonávají odborný výcvik na smluvních pracovištích školy souvisejících s oborem, učí 
se práci s reklamou i floristickou tvorbu. Procvičují písmo, kresbu, malbu a volnou tvorbu. Realizují 
nejen klasická aranžmá výkladní skříně, květin, suché vazby, ale i výtvarné zpracování projektů. 
Navrhují poutače, reklamní letáky, plakáty. Návrhy mohou zpracovávat ručně, nebo používají moderní 
počítačové programy. Účastní se floristických a grafických soutěží, instalují výstavy a provádí výzdobu 
interiéru (např. rauty, plesy, společenské a sportovní akce apod.). 
Ve 3. ročníku jsou žáci také zařazeni na smluvní pracoviště, kde si procvičují již osvojené úkony, 
samostatně realizují návrhy poutačů i jejich tvorbu. Navrhují a aranžují výkladní skříně různých 
velikostí. Grafické návrhy zpracovávají na počítačové technice. Účastní se všech propagačních akcí 
pořádaných školou, podílí se i na pracích v různých firmách, odborných soutěžích, exkluzivně se 
podílejí na výzdobě budovy a všech pracovišť školy, zejména při realizaci českých tradic. Před 
závěrečnými zkouškami jsou zařazeni na několik dnů pod vedení UOV na školní pracoviště (odborná 
učebna školy), kde se připravují na závěr svého studia.  
Žáci své odborné dovednosti prezentují na výtvarných, nebo aranžérských soutěžích, které pořádají 
různé společenské, státní instituce, nebo školy stejného či podobného zaměření a z nich si pak 
přivážejí významná ocenění a umístění. 
Lze s potěšením sledovat výsledky výchovně-vzdělávacího procesu zejména v praktické části výuky. 
Těchto aktivit se zúčastňují i učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů ve funkci pedagogického 
dozoru.  
Pozitivní postoj k ochraně životního prostředí projevují žáci při sběru starého papíru, třídění 
druhotných surovin, využíváním odpadového materiálu při aranžérské tvorbě a vhodně zvolenými 
tématy a použitým materiálem při tvorbě v oblasti aranžování a propagace.  
Žáci mohou ve svém volném čase využívat různé kroužky, které škola nabízí, především kroužek 
počítačové grafiky a internetu, nebo výtvarný kroužek. 
 

Hodnocení, klasifikace 

Klasifikace je v souladu s Klasifikačním řádem školy. 
Při hodnocení průběžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost 
a pedagogický takt vůči žákovi.  
 
Klasifikace žáků se specifickými potřebami učení  
U těchto žáků klade učitel důraz na ten druh jejich projevu, ve kterém má předpoklady podat lepší 
výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 
 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělávání a kvalifikace 

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné a ústní zkoušky a z praktické 
zkoušky z odborného výcviku. Obsah a organizace závěrečných zkoušek se řídí platnými předpisy. 
Termíny konání závěrečných zkoušek stanoví ředitel školy. Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, 
pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Absolvent získá střední odborné 
vzdělání. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Specifika pro žáky s SPU 

Písemná část – ředitelka školy (dále ŘŠ) rozhodne na základě doporučení PPP o navrhovaném 
časovém navýšení na vypracování písemné části ZZ v rozsahu 10 – 25%. Žáci podají písemnou 
žádost o časové navýšení nejdéle 1 měsíc před konáním písemné části ZZ. 
Ústní část – bude poskytnut individuálního přístupu (u žáků s SPU a vadami sluchu) s důrazem na 
porozumění otázce, u žáků s vadami řeči bude nabídnuta možnost požádat ŘŠ o možnost odpovídat 
písemně i v ústní části ZZ, o což opět musí zájemci požádat 1 měsíc před ústní částí ZZ. 
Praktická část - zajištěn individuální přístup. 
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4. Učební plán a tabulka souladu RVP a ŠVP 

Škola ISŠ HPOS Příbram I/114

Kód a název RVP 66-52-H/01 Aranžér

Název ŠVP Aranžér

Zkratky

týdenní celkový týdenní celkový

3 96 5 160 Český jazyk a lit. ČJL 2 2 1

6 192 6 192 Cizí jazyk ANJ/NEJ 2(2) 2(2) 2(2)

3 96 Základy společenských věd ZSV 1 1 1

0,5 16 Právo PRV 0 0 0,5

Přírodovědné vzdělávání V 3 96 3 96 Základy přírodních věd F,CH,E ZPV 2 1 0

Matematické vzdělávání V 3 96 4 128 Matematika MAT 1,5 1,5 1 1

Estetická výchova 2 64 1 32 Společenská výchova                          SPV 1 0 0

Vzdělávání pro zdraví 3 96 3 96 Tělesná výchova TEV 1 1 1

Vzdělávání v IKT 3 96 3 96 Inf. a komun. technologie IKT 1 1 1

Ekonomické vzdělávání 2 64 2 64 Ekonomika EKO 0 1 1

Celkem hodin VVP za týden 28 896 30,5 976 11,5 10,5 8,5

4 128 Aranžování ARA 1 2 1

O 2,5 80 Odborné kreslení OKR 1 1 0,5

P 4 128 Písmo PÍS 2 1 1

2,5 80 Propagace PRO 1 1 0,5

2,5 80 Počítačová grafika PCG 0 1(1) 1,5(1,5)

1 32 Dějiny umění DEU 0 0 1

Celkem hodin OP za týden 16,5 528 16,5 528 5 6 5,5

16,5 16,5 14

Technika aranžování 28,5 912 28,5 912 10 9,5 9

Teorie propagace O 3 96 3 96 Odborný výcvik ODV 1 1 1

Komunikace ve službách V 4 128 4 128 0 2 2

Disponibilní hodiny 14,5 464 4 5 5,5 14,5

Počet hodin OV za týden 80 1136 50 1600 15 17,5 17,5

Disponibilní hodiny 16 512 17

Celkem 96 3072 97 3104

Celkem hodin teorie za týden

Počet vyučovacích hodin

dle ŠVP

Technika aranžování 

Teorie propagace 

dle RVP
Vzdělávací oblasti a 

obsahové okruhy 

Jazykové vzdělávání

Společenskovědní vzdělávání 3

Vyučovací předmět 
 Počet vyučovacích hodin za studium

1. roč. 2. roč. 3. roč. využití DH

0,596

1

6 192

10,5 336
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Vysvětlivky k učebnímu plánu: 

 
Obsah učiva předepsaný v RVP ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání byl v rozsahu jedné hodiny 
týdně přesunut do vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání do předmětu Český jazyk a literatura. 
 
Žáci prvního ročníku se pravidelně zapojují do úvodního adaptačního kurzu, který je podle aktuálních 
podmínek v rozsahu 3 – 5 dnů buď formou ambulantní, nebo pobytovou. 
 
Obsah učiva z oblasti zbožíznalství je součástí předmětu Aranžování a odborného výcviku. 
Škola je povinna zajistit žákovi pracoviště praktického vyučování bez ohledu, zda se bude jednat         
o vlastní provozovny, nebo o smluvní pracoviště.  
V případě, že se žák během odborného výcviku dopustí závažného porušení Školního řádu, které 
vyústí vykázáním žáka z pracoviště ze strany provozovatele, škola přeřadí žáka na jiné pracoviště 
praktického vyučování. Jedná se např. o případy prokázané krádeže, úmyslného poškozovaní 
majetku, hrubého porušování společenského chování apod. Pokud se žák opět dopustí hrubého 
porušení Školního řádu, nebude již škola schopna zajistit další pracoviště. V takovém případě je žák 
(zákonný zástupce žáka) povinen si sám vyhledat vlastní pracoviště praktického vyučování, které 
musí splňovat školou požadované podmínky. Bude-li pracoviště splňovat předepsané náležitosti, pak 
jej škola zahrne do smluvních PPV. Pokud žák ve stanovené lhůtě (nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne vykázání z pracoviště praktického vyučování) není schopen si pracoviště dojednat, bude 
vyloučen ze školy. 
Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa (viz Školský 
zákon č. 561/2004 Sb., § 67, odst. 2) – tzn. z praktického vyučování (odborný výcvik, odborná praxe, 
učební praxe apod.). 
Pracoviště praktického vyučování (odborný výcvik) jsou součástí školy, a proto žáci nemají nárok na 
úhradu nákladů na cestovné. 
 

Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku 

 
Činnost 1. ročník 2. ročník 3 ročník 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 32 

Adaptační kurz 1 0 0 

Z toho odborný výcvik 16 16 16 

Závěrečná zkouška 0 0 1 

Časová rezerva 7 8 4 

Celkem týdnů 40 40 37 
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5. UČEBNÍ OSNOVY 

ČESKÝ JAZYK A LITERAURA 
 
Celková hodinová dotace: 160 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Má převážně všeobecně vzdělávací charakter. Předmět je zařazen do všech ročníků. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět Český jazyk a literatura vychovává žáky ke sdělnému kultivovanému jazykovému projevu 
a podílí se na rozvoji jejich duševního života. 
Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je užívat 
jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na 
základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních 
kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i literární vzdělávání a naopak literární vzdělávání 
prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce 
a interpretace, využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se 
srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory, chápali význam kultury osobního projevu 
pro společenské a pracovní uplatnění, získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů 
a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele. 
Literární vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému 
jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. 
Obecným cílem literárního vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, 
snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat 
postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Literární vzdělávání se rovněž podílí 
na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání a naopak 
literární vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. 
Práce s uměleckým textem je zaměřena zejména na výchovu k vědomému, kultivovanému čtenářství. 
Poznání textu slouží také k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků 
s texty a učitelem i mezi žáky navzájem. Žáci jsou rovněž vedeni k esteticky tvořivým aktivitám. 

Charakteristika učiva 

Vychází z RVP pro obor vzdělání 66-52-H/01 Aranžér z okruhů Vzdělávání a komunikace v českém 
jazyce a Estetické vzdělávání.  
 
Předmět se skládá ze dvou oblastí, které se vzájemně prolínají a rozvíjejí. Jazykové vzdělávání 
a komunikační výchova rozvíjejí komunikační kompetence žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku 
dorozumívání a myšlení. K plnění tohoto cíle přispívá i literární výchova a naopak literární vzdělávání 
a výchova, zvláště práce s uměleckým textem, prohlubují znalosti jazykové a kultivují jazykový projev 
žáků. Práce s uměleckým textem je zaměřena především na výchovu k vědomému, kultivovanému 
čtenářství. 
 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Český jazyk a literatura 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností 
- opakování pravopisu  
- komunikační a slohová výchova, práce s textem a získávání informací 
- práce s literárním textem dle zvolených témat 
 

2 

2. 
 

 
- zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností 
- opakování pravopisu  

2 
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- komunikační a slohová výchova, práce s textem a získávání informací 
- práce s literárním textem dle zvolených témat 

3.  

 
- zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností 
- opakování pravopisu  
- komunikační a slohová výchova, práce s textem a získávání informací 
- práce s literárním textem dle zvolených témat 
 

1 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria, chápali 
umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, správně formulovali a vyjadřovali své názory, 
přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí, podporovali hodnoty místní, 
národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen pozitivní vztah, získali přehled o kulturním 
dění a uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Těžiště výuky předmětu spočívá v rozvoji komunikačních dovedností, v nácviku dovednosti přijímat 
text včetně jeho porozumění a interpretace, a to i text odborný. Práci vedoucí k vytvoření těchto 
dovedností je věnována největší část hodinové dotace. S tím úzce souvisí probírání jazykového 
a slohového učiva, které navazuje na vědomosti a dovednosti ze základní školy a rozvíjí je vzhledem 
ke společenskému a profesnímu zaměření žáků.  

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem školy. 
Při hodnocení se uplatňuje sebehodnocení, kolektivní hodnocení a individuální přístup k žákům          
(k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).  
Vyučující využívá známkování doprovázeného v určitých případech slovním hodnocením (zejména      
u slohových prací a mluvních cvičení). 
V každém ročníku se píše jedna rozsáhlejší slohová práce za rok. Dle potřeby se zadávají i kratší 
práce domácí (z oblasti jazykového, slohového či literárního vzdělávání). Průběžně jsou zařazovány 
i jiné druhy kontrolních činností: diktáty, testy, písemné práce.  
Žák je za pololetí minimálně jednou prověřen ústní formou. 
V konečném hodnocení se rovněž promítá celkový přístup žáka ke studiu daného předmětu, jeho 
plnění zadaných úkolů, aktivní práce při hodině, referáty či vedení čtenářského deníku. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k učení:  

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
- uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace  
- s porozuměním poslouchat mluvené projevy, pořizovat si poznámky 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého 

učení od jiných lidí. 
 

Kompetence k řešení problémů:  

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, 
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost 
zvoleného postupu a dosažené výsledky 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění 

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).  
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Kompetence komunikativní: 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných 
- své myšlenky a projevy formulovat srozumitelně a souvisle 
- vhodně se prezentovat při oficiálním jednání (jednání se zaměstnavatelem, na úřadech apod.) 
- naslouchat pozorně druhým, účastnit se diskuzí (vyjadřovat se přiměřeně tématu diskuze, 

formulovat a zdůvodnit své názory, postoje či návrhy, vyslechnout názory druhých a vhodně na ně 
reagovat) 

- zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata, 
pracovní a jiné písemnosti (žádosti, životopis, vyplňování formulářů), používat při tom adekvátní 
stylistické a jazykové prostředky 

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

Kompetence sociální a personální: 

- kriticky hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si vlastní přednosti, ale i meze a nedostatky, 
a pracovat sami na sobě 

- rozhodovat se a plánovat svůj život a pracovní kariéru 
- efektivně se učit, volit vhodné techniky učení a duševní práce, využívat k učení různé pomůcky 

a prostředky, uplatňovat zásady duševní hygieny, ke svému učení využívat zkušeností jiných lidí a 
učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností, kriticky hodnotit výsledky svého učení a práce, 
přijímat radu i kritiku od druhých lidí, celoživotně se vzdělávat a rozvíjet 

- adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky 
- pracovat samostatně i v týmu 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 
- uznávat autoritu nadřízených 
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, k předcházení osobním konfliktům 

a k odstraňování diskriminace 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, 

přijímat radu i kritiku 
- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.  
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí:  

- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
- jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování 

hodnot demokracie 
- uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí 

k identitě druhých 
- chápat význam životního prostředí pro člověka  
- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při 

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních  
- uznávat tradice a hodnoty svého národa 
- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní 

vztah.  
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání 
- uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám  
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- získat pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity 
- umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli. 
 

Kompetence k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi: 

- pracovat s počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
- pracovat s informacemi z různých zdrojů, a to i s využitím prostředků informačních 

a komunikačních technologií 
- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky 

přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 
 
Předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní 
prostředí, Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. Jsou obsažena zejména 
v těchto tématických celcích: Hlavní principy českého pravopisu, Národní jazyk a jeho útvary, 
Komunikace a její druhy, Vyprávění, Jazyková a řečová kultura, Projevy prostě sdělovací, Informatická 
výchova, Stavba a tvorba komunikátu, Odborný styl, Administrativní styl, aj. Předmět vede žáky 
k tomu, aby rozvíjeli zejména kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské kompetence 
a kulturní povědomí. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání 
Jazykové vzdělávání 

Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- pracuje s normativními příručkami 

českého jazyka; 
- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu; 
 
- orientuje se v soustavě jazyků; 
 
 
- rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk; 
 
- ve vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- v mluveném i písemném projevu 

využívá poznatků z tvarosloví; 
 
 
 
- posoudí kompozici vyprávění, jeho 

slovní zásobu a skladbu; 
 

 
 
Hlavní principy českého pravopisu 
 
 
 
 
Postavení češtiny mezi ostatními 
evropskými jazyky 
 
Národní jazyk a jeho útvary 
 
Komunikace a její druhy 
- druhy komunikace 
- komunikační situace, komunikační strategie 
- slohotvorní činitelé subjektivní a objektivní 
- vyjadřování přímé i zprostředkované techni-

ckými prostředky, monologické i dialogické, 
formální i neformální, připravené 
a nepřipravené druhy vět z komunikačního 
hlediska  

 
 
Tvarosloví 
- slovní druhy 
- gramatické tvary a konstrukce a jejich 

sémantické funkce 
 
Vyprávění 
 

 
 

32 
 

 
 
 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání 
Jazykové vzdělávání 

Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- pracuje s normativními příručkami 

českého jazyka; 
- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu; 
 
- vhodně se prezentuje; 
- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně; 
- řídí se zásadami správné výslovnosti; 
- přednese krátký projev; 

 
 
Hlavní principy českého pravopisu 
 
 
 
 
Jazyková a řečová kultura  
- kultura osobního projevu 
- zvukové prostředky a ortoepické normy 

jazyka 
- druhy řečnických projevů 

 
 

32 
 



Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01   Příbram 

 

 17 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní i 
negativní; 

- umí klást otázky a vhodně formulovat 
odpovědi; 

- obhajuje svá stanoviska; 
 
- rozpozná funkční styl a v typických 

příkladech slohový útvar; 
 
 
- vystihne charakteristické znaky textů; 
- posoudí kompozici a slovní zásobu 

textů; 
- posoudí kompozici popisu a jeho slovní 

zásobu; 
 
- nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak; 
 
 
- orientuje se ve výstavbě textu; 
 
 
 
- má přehled o základních slohových 

postupech uměleckého stylu; 
 
 

- argumentace 
 
 
 
 
 
Projevy prostě sdělovací 
- jejich základní znaky, postupy a prostředky 

(osobní dopisy, krátké informační útvary) 
 
Popis  
- osoby, věci, návod k činnosti 
 
 
 
Slovní zásoba  
- stylové rozvrstvení slovní zásoby 
- obohacování slovní zásoby, tvoření slov 
 
Stavba a tvorba komunikátu 
- text a jeho výstavba 
- grafická a formální úprava jednotlivých 

písemných projevů  
 
Umělecký styl 
 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání 
Jazykové vzdělávání 

Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- pracuje s normativními příručkami 

českého jazyka; 
- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu; 
 
- odhaluje a opravuje jazykové 

a stylizační nedostatky a chyby; 
 
 
- rozpozná funkční styl a v typických 

příkladech slohový útvar; 
- vystihne charakteristické znaky textů; 
- posoudí kompozici a slovní zásobu 

textů; 
- odborně se vyjadřuje o jevech svého 

oboru v základních útvarech odborného 
stylu, především popisného 
a výkladového; 

- používá adekvátní slovní zásobu 
včetně odborné terminologie; 

 
- rozpozná funkční styl a v typických 

příkladech slohový útvar; 

 
 
Hlavní principy českého pravopisu 
 
 
 
 
Větná skladba  
- druhy vět z gramatického hlediska 
 
 
Odborný styl 
- projevy prakticky odborné, jejich základní 

znaky, postupy a prostředky 
- odborné dokumenty podle charakteru oboru 
- výklad 
- slovní zásoba vzhledem k příslušnému 

oboru vzdělávání, odborná terminologie 
 
 
 
 
 
Administrativní styl 
- administrativní projevy, jejich základní 

 
 

16 
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- vystihne charakteristické znaky textů; 
- posoudí kompozici a slovní zásobu 

textů; 
- vytvoří základní útvary 

administrativního stylu; 
 
- zjišťuje potřebné informace 

z dostupných zdrojů, vybírá je 
a přistupuje k nim kriticky; 

- samostatně zpracovává informace; 
- rozumí obsahu textu i jeho částí; 
- pořizuje z odborného textu výpisky; 
 

znaky, postupy a prostředky  
- životopis, inzerát a odpověď na něj, 

jednoduché úřední dokumenty 
 
 
 
Techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení 
studijní) 
- orientace v textu, jeho rozbor z hlediska 

sémantiky, kompozice a stylu 
- získávání a zpracovávání informací z textu 

(též odborného a administrativního), jejich 
třídění a hodnocení 

 

 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání 
Literární vzdělávání 

Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- má přehled o knihovnách a jejich 

službách; 
- zjišťuje potřebné informace 

z dostupných zdrojů, vybírá je 
a přistupuje k nim kriticky; 

- používá klíčová slova při vyhledávání 
informačních pramenů; 

- má přehled o denním tisku a tisku podle 
svých zájmů; 

 
- na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění; 
 
 
- vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi; 
 
- rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů; 
 
- vyjádří vlastní prožitky z recepce 

daných uměleckých děl; 
- postihne sémantický význam textu;  
- text interpretuje a debatuje o něm; 
- uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české 
a světové literatuře;  

- samostatně vyhledává informace v této 
oblasti; 

 

 
 
Informatická výchova  
- knihovny a jejich služby 
- noviny, časopisy a jiná periodika 
- internet 
 
 
 
 
 
 
Umění jako specifická výpověď 
o skutečnosti 
 
 
Základy teorie literatury 
 
 
 
Literární druhy a žánry ve vybraných dílech 
národní a světové literatury 
 
Aktivní poznávání různých druhů umění 
našeho i světového, minulého i 
současného, v tradiční i mediální podobě 
- hlavní literární směry a jejich představitelé 

v kontextu doby 
- četba a interpretace literárního textu dle 

zvolených témat 
- zpětná reprodukce textu 
- metody interpretace textu 
- tvořivé činnosti 
 

 
32 
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání 
Literární vzdělávání 

Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů; 
 
- vyjádří vlastní prožitky z recepce 

daných uměleckých děl; 
- postihne sémantický význam textu;  
- text interpretuje a debatuje o něm; 
- uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české 
a světové literatuře;  

- samostatně vyhledává informace v této 
oblasti; 

 
 

 
 
Literární druhy a žánry ve vybraných dílech 
národní a světové literatury 
 
Aktivní poznávání různých druhů umění 
našeho i světového, minulého 
i současného, v tradiční i mediální podobě 
- hlavní literární směry a jejich představitelé 

v kontextu doby 
- četba a interpretace literárního textu dle 

zvolených témat 
- zpětná reprodukce textu 
- metody interpretace textu 
- tvořivé činnosti 
 

 
 
 
 
 

32 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání 
Literární vzdělávání 

Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák:  
- rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů; 
 
- vyjádří vlastní prožitky z recepce 

daných uměleckých děl; 
- postihne sémantický význam textu;  
- text interpretuje a debatuje o něm; 
- uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české 
a světové literatuře; 

- samostatně vyhledává informace v této 
oblasti; 

 

 
 
Literární druhy a žánry ve vybraných dílech 
národní a světové literatury 
 
Aktivní poznávání různých druhů umění 
našeho i světového, minulého 
i současného, v tradiční i mediální podobě 
- hlavní literární směry a jejich představitelé 

v kontextu doby 
- četba a interpretace literárního textu dle 

zvolených témat 
- zpětná reprodukce textu 
- metody interpretace textu 
- tvořivé činnosti 
 

 
 

 
 
 

16 
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ANGLICKÝ JAZYK  
 
Celková hodinová dotace: 192 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět má převážně všeobecně vzdělávací charakter a je zařazen do všech ročníků. 

Obecné cíle předmětu 

Učební osnova je určena pro výuku prvního cizího jazyka s návazností na předchozí studium tohoto 
jazyka. Předpokládá tedy mírně pokročilou nebo pokročilou vstupní úroveň znalostí jazyka. 
Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových 
znalostí a komunikativních dovedností, která odpovídá stupnicím A2+ Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky. 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory a informace týkající se známých témat 
všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné komunikační strategie 
a jazykové prostředky; jednoduchým způsobem zformulovat vlastní myšlenky; 
efektivně pracovat s cizojazyčným textem, včetně jednoduššího odborného textu, využívat text jako 
zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí; 
získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka a získané poznatky využívat 
ke komunikaci; 
pracovat se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. i s dalšími zdroji informací v cizím jazyce, jako 
jsou cizojazyčné propagační materiály, odborné časopisy nebo internet, využívat práce s těmito 
informačními zdroji ke studiu jazyka i prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností; 
efektivně se učit cizí jazyk; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při 
studiu cizího jazyka; 
chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových 
oblastí a ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. 

Charakteristika učiva 

Vychází z RVP 66-52-H/01 Aranžér z okruhu Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.  
Obsah učiva v cizím jazyce je strukturován do čtyř základních složek: 
a)  Řečové dovednosti 
b)  Jazykové prostředky 
c)  Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 
d)  Poznatky o zemích studovaného jazyka 
 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Anglický jazyk 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

- řečové dovednosti 
- jazykové prostředky 
- tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 
- poznatky o zemích studovaného jazyka 

2 

2. 
 

- řečové dovednosti 
- jazykové prostředky 
- tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 
- poznatky o zemích studovaného jazyka 

2 

3.  

- řečové dovednosti 
- jazykové prostředky 
- tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 
- poznatky o zemích studovaného jazyka 

 

2 
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Řečové dovednosti jsou základním předpokladem a zároveň výsledkem smysluplné komunikace 
v cizím jazyce. Jedná se jak o receptivní a produktivní řečové dovednosti, tak i o interaktivní, tzn. 
o střídání receptivních a produktivních činností. 
 
Jazykové prostředky jsou chápány jako podpůrný prostředek k získání praktických kompetencí 
v oblasti receptivní i produktivní. Zahrnují v sobě zvukovou stránku jazyka a jeho grafickou podobu, 
včetně pravopisu, obecnou slovní zásobu a gramatické prostředky ze systému studovaného jazyka. 
 
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce obsahují tematické okruhy jako 
například osobní údaje a životopis, dům a domov, volný čas a zábava, služby, cestování, péče 
o zdraví, každodenní život, nakupování, vzdělání, Česká republika; práce a zaměstnání, získávání 
a poskytování informací v oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní, nakupování jízdenek 
a vstupenek, občerstvení, uvedení do společnosti, objednávka v restauraci, jednání s budoucím 
zaměstnavatelem, dotazy v informačním středisku a na ulici v neznámém městě, oficiální nebo 
obchodní dopis, vzkaz, blahopřání, obraty k zahájení a ukončení komunikace; pozdrav, prosba, 
žádost, poděkování, vyjádření souhlasu, nesouhlasu, odmítnutí, zklamání, naděje, obavy, projevu 
radosti. 
 
Poznatky o zemích studovaného jazyka v sobě zahrnují faktické znalosti především o základních 
geografických, demografických, hospodářských, politických a kulturních faktorech zemí dané jazykové 
oblasti, včetně vybraných poznatků z oboru, a to v porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka, 
základní společenské zvyklosti a sociokulturní specifika zemí daného jazyka ve srovnání se 
zvyklostmi v České republice. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Dalšími cíli ve výuce anglického jazyka jsou afektivní cíle. Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje 
žáků k sobě, ke svému okolí i jiným kulturám. Žáci jsou vedeni k toleranci, otevřenosti a schopnosti 
komunikovat s příslušníky jiných kultur. 

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení) 

V požadavcích na výsledky vzdělávání je třeba citlivě zvážit možnosti konkrétního kolektivu či žáka. 
V některých případech je možno požadovat pouze zapamatování si daného jevu namísto pochopení, 
reprodukování namísto objasnění apod. Je žádoucí používat aktivizující didaktické metody, 
organizovat činnosti podporující zvýšenou myšlenkovou aktivitu žáků, objevovat pro žáky strategie 
učení odpovídající jejich učebním předpokladům, podporovat sebedůvěru, samostatnost a iniciativu 
žáků, rovněž jejich sebekontrolu a sebehodnocení. Zcela přirozené ve výuce cizího jazyka je 
průběžné zadávání domácích úkolů, díky kterým velmi dobře dochází právě k sebekontrole a 
sebehodnocení. K podpoře výuky jazyků je vhodné používat vedle tradičních (mapy, ukázky textů, 
slovníky) i multimediální výukové programy a internet, podle podmínek umožnit výuku některých 
tematických celků jiných předmětů v cizím jazyce, integrovat odborný jazyk do výuky včetně 
odborného výcviku, navazovat kontakty mezi školami v zahraničí, organizovat výměnné zájezdy jako 
podpůrné aktivity pro poznávání života v multikulturní společnosti, podporovat vedení jazykového 
portfolia, jehož součástí je stručné písemné zpracování všech konverzačních témat, slovníček 
odborných frází a výrazů. Je vhodné výuku orientovat prakticky, se zaměřením na řečové dovednosti 
a postupné zkvalitňování jazykové správnosti projevu. Častěji by měl být zařazován nácvik poslechu 
s porozuměním. Při něm i při četbě textu by se mělo vycházet z kontextu přiměřenému znalostem a 
dovednostem, věku a potřebám žáků. Vyučovací proces by měl směřovat k motivaci žáků ke studiu 
jazyků zařazením her, soutěží, simulačních a situačních metod či veřejné prezentace práce žáků. 
Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 320 lexikálních jednotek za rok. Z toho obecně 
odborná a odborná terminologie tvoří více než 50 % slovní zásoby za studium. Slovní zásoba 
konverzačních témat je přizpůsobena obsahu odborných předmětů a potřebám odborného výcviku. 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem školy. Úroveň znalostí a dovedností je 
zjišťována průběžnými písemnými testy a domácími úkoly, na konci každého pololetí souhrnnou 
písemnou prací (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami v této oblasti je nutno přistupovat 
individuálně). Průběžně je rovněž hodnocen ústní projev a schopnost porozumět anglickému 
mluvenému slovu, a to při dialogu na zadané téma, či v průběhu vyučovací hodiny. Hodnocena je též 
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domácí příprava a zpracování domácích úkolů. V konečném hodnocení se promítá i aktivní přístup 
žáka ke studiu cizího jazyka, jeho samostatnost, schopnost produktivní spolupráce v kolektivu atd. 
 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k učení:  

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
- uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace  
- s porozuměním poslouchat mluvené projevy 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého 

učení od jiných lidí. 

Kompetence k řešení problémů:  

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, 
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost 
zvoleného postupu a dosažené výsledky 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění 

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).  

Kompetence komunikativní: 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných 
- své myšlenky a projevy formulovat srozumitelně a souvisle 
- vhodně se prezentovat při oficiálním jednání (jednání se zaměstnavatelem, na úřadech apod.) 
- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí 

nejméně v jednom cizím jazyce 
- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru 

příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné a základním pracovním pokynům 
v písemné i ústní formě) 

- pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni 
k prohlubování svých jazykových dovedností 

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

Kompetence sociální a personální: 

- kriticky hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si vlastní přednosti, ale i meze a nedostatky 
a pracovat sami na sobě 

- efektivně se učit, volit vhodné techniky učení a duševní práce, využívat k učení různé pomůcky 
a prostředky, uplatňovat zásady duševní hygieny, ke svému učení využívat zkušeností jiných lidí a 
učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností, kriticky hodnotit výsledky svého učení a práce, 
přijímat radu i kritiku od druhých lidí, celoživotně se vzdělávat a rozvíjet 

- adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky 
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, k předcházení osobním konfliktům 

a k odstraňování diskriminace 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, 

přijímat radu i kritiku 
- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.  

Občanské kompetence a kulturní povědomí:  

- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
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- uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí 
k identitě druhých  

- uznávat tradice a hodnoty svého národa 
- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah 

  
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:  

 
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání 
- uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám  
- získat pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity 
- umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli. 

Kompetence k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi: 

- pracovat s počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
- pracovat s informacemi z různých zdrojů, a to i s využitím prostředků informačních 

a komunikačních technologií. 
 

Přínos předmětu k rozvoji odborných kompetencí: 
 
- žák prostřednictvím studia tohoto předmětu jednoduše komunikuje se zahraničními partnery či 

zákazníky ústně a písemně v cizím jazyce. 
 
Předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní 
prostředí, Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- zvládne přeložit přiměřený text; 
- vhodně používá překladové i jiné 

slovníky v tištěné i elektronické podobě; 
 
 
 
- rozlišuje základní zvukové prostředky 

daného jazyka, vyslovuje co nejblíže 
přirozené výslovnosti; 

 
- je schopen korigovat odlišnosti zvukové 

podoby jazyka; 
 
- používá základní gramatické prostředky 

a vzorce v rámci snadno 
předvídatelných situací; 

 
 
- dokáže se vyjadřovat ústně i písemně 

k tématům osobního života; 
 
- požádá o vysvětlení neznámého 

výrazu, zopakování dotazu či sdělení 
nebo zpomalení tempa řeči; 

 
- jednoduše se dorozumí v běžných 

situacích; 
 
- je schopen získat i podat informace; 
 

 
- jednoduše se dorozumí v běžných 

situacích vyplývajících z odborného 
zaměření; 
 

- tradiční sváteční tabule (dekorace, 
jídlo); 

 
Řečové dovednosti 

- receptivní řečové dovednosti: práce   
s textem 

- produktivní řečové dovednosti: překlad 
- interaktivní řečové dovednosti: dialogy 
 
 

Jazykové prostředky (lingv. kompetence) 
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 
- grafická podoba jazyka a pravopis 
- slovní zásoba a její tvoření 
- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 
 
 
 
 
 
 

 
Tematické okruhy, komunikační situace 
a jazykové funkce 

- tematické okruhy: osobní údaje, rodina, jídlo 
a nápoje, dům a domov, denní program, 
volný čas, každodenní život, nakupování 

 
- komunikační situace: získávání 

a poskytování informací v oblasti osobní 
např. sjednání schůzky, vyřízení vzkazu, 
nakupování jízdenek, zboží, občerstvení, 
uvedení do společnosti, objednávka 
v restauraci, služby, dotazy v informačním 
středisku a na ulici v neznámém městě, 
blahopřání  

 
- jazykové funkce: obraty k zahájení 

a ukončení komunikace, pozdrav, 
poděkování, prosba, žádost, vyjádření 
souhlasu a nesouhlasu, odmítnutí, 
zklamání, naděje, obavy, projevu radosti 
apod. 

 
- odborná konverzační témata 
 

Poznatky o zemích studovaného jazyka 

- vybrané poznatky všeobecného i odborného 
charakteru k poznání země příslušné 
jazykové oblasti 
 

Opakování a procvičování 
- rezerva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a krátkým rozhovorům rodilých 
mluvčích; 

- pronášeným zřetelně spisovným 
jazykem ve standardním hovorovém 
tempu i s obsahem několika snadno 
odhadnutelných výrazů; 

- zaznamená písemně hlavní myšlenky 
a informace z vyslechnutého nebo 
přečteného textu; 
 
 

- dodržuje základní pravopisné normy 
v písemném projevu, je schopen 
opravovat chyby; 

- rozlišuje pády a používá předložky 
k jejich vyjádření pádem; 
 
 

- dokáže se jednoduše vyjadřovat ústně 
i písemně k tématům osobního, 
veřejného i pracovního života 
a k tématům z oblasti zaměření 
studovaného oboru; 
 

- vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji 
popsat místo, lidi nebo zážitky ze svého 
prostředí, dokáže vyjádřit souhlas popř. 
nesouhlas, odmítavý postoj; 

 
 
 
 
 
 
 
- samostatně nebo s menší dopomocí se 

dorozumí v běžných situacích 
vyplývajících z odborného zaměření; 
 

 
- získá vědomosti o základních 

společenských zvyklostech zemí 
daného jazyka ve srovnání se 
zvyklostmi v ČR. 

 
 
 

 
Řečové dovednosti 
- receptivní řečové dovednosti: poslech s po-

rozuměním monologických i dialogických 
projevů 

- produktivní řečové dovednosti: překlad 
- interaktivní řečové dovednosti: dialogy 
 
 
 
 
 
 
 
Jazykové prostředky (lingv. kompetence) 
- grafická podoba jazyka a pravopis 
- slovní zásoba a její tvoření 
- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 
 
 
 
Tematické okruhy, komunikační 
situace a jazykové funkce 
- tematické okruhy: jídlo, nápoje, služby, 

cestování, Česká republika  
 
- komunikační situace: zboží, občerstvení, 

objednávka v restauraci,informování se na 
služby, objednávka služby 

 
 

- jazykové funkce: obraty k zahájení 
a ukončení komunikace, pozdrav, 
poděkování, prosba, žádost, vyjádření 
souhlasu a nesouhlasu, odmítnutí, 
zklamání, naděje, obavy, projevu radosti 
apod. 
 

- odborná konverzační témata 
 

 

Poznatky o zemích studovaného jazyka 

- vybrané poznatky všeobecného i odborného 
charakteru k poznání země příslušné 
jazykové oblasti, jejich kultury, tradic  
a společenských zvyklostí 

 
Opakování a procvičování 
- rezerva 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření; 
 

- čte s porozuměním věcně i jazykově 
přiměřené texty včetně jednoduchých 
textů odborných, orientuje se v textu, 
v textu nalezne důležité informace, 
hlavní i vedlejší myšlenky; 
 

- dovede sdělit obsah, hlavní myšlenky či 
informace z vyslechnutého nebo 
přečteného textu a písemně je 
zaznamenat; 
 

- uplatňuje v písemném projevu 
správnou grafickou podobu jazyka, 
dodržuje základní pravopisné normy; 
 

- ovládá základní způsoby tvoření slov 
v daném jazyce a vhodně je uplatňuje 
a využívá pro porozumění textu i ve 
vlastním projevu; 

- rozpozná a dokáže bezchybně tvořit 
výpovědi v minulém čase; 
 

- samostatně, popř. s pomocí slovníku 
a jiných jazykových příruček, zformuluje 
vlastní myšlenky ve formě krátkého 
sdělení, jednoduchého popisu, 
vyprávění, osobního dopisu a odpovědi 
na dopis, pozdravy, blahopřání; 

- reaguje komunikativně správně 
v běžných životních situacích 
a v jednoduchých pracovních situacích 
v rozsahu aktivně osvojených 
jazykových prostředků, dokáže si 
vyžádat a podat jednoduchou informaci, 
sdělit své stanovisko; 

- vhodně aplikuje slovní zásobu včetně 
vybrané frazeologie v rozsahu daných 
komunikačních situací a tematických 
okruhů a vybranou základní odbornou 
slovní zásobu ze svého oboru; 

- dorozumí se v běžných situacích 
vyplývajících z odborného zaměření 

- dokáže jednoduše reagovat při řešení 
problémů 
 

- má faktické znalosti především 
v základních geografických, 
demografických, hospodářských, 
politických, kulturních faktorech zemí 
dané jazykové oblasti včetně vybraných 

 
Řečové dovednosti 
- receptivní řečové dovednosti: čtení a práce 

s textem včetně jednoduchého odborného 
- produktivní řečové dovednosti: ústní 

a písemné vyjadřování situačně i tematicky 
zaměřené, písemné zpracování textu 
(výpisky, reprodukce …) 

- interaktivní řečové dovednosti = střídání 
- receptivních a produktivních činností 
 
 
 
 
 
 
Jazykové prostředky (lingv. kompetence) 
- grafická podoba jazyka a pravopis 
- slovní zásoba a její tvoření 
- gramatika (tvarosloví a větná skladba):  
 
 
 
 
 
 
 
Tematické okruhy, komunikační 
situace a jazykové funkce 
- tematické okruhy: cestování, péče o zdraví, 

každodenní život,vzdělání, Česká republika, 
země dané jazykové oblasti, práce a 
zaměstnání, příroda, zvířata 
 

- komunikační situace: nakupování jízdenek a 
vstupenek, zboží, občerstvení, objednávka 
v restauraci, uvedení do společnosti, 
jednání s budoucím zaměstnavatelem, 
oficiální nebo obchodní dopis 
 

- jazykové funkce: obraty k zahájení 
a ukončení komunikace, pozdrav, 
poděkování, prosba, žádost, vyjádření 
souhlasu a nesouhlasu, odmítnutí, 
zklamání, naděje, obavy, projevu radosti 
apod. 
 

- odborná konverzační témata 
 
 
Poznatky o zemích studovaného jazyka 
- vybrané poznatky všeobecného i odborného 

charakteru k poznání zemí příslušné 
jazykové oblasti, jejich kultury, tradic a 
společenských zvyklostí 
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poznatků z oboru, a to v porovnání 
s reáliemi mateřské země a jazyka; 
 

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

 

 
 

- informace ze sociokulturního prostředí 
příslušných jazykových oblastí v kontextu 
znalostí o České republice 

 
 
Opakování a procvičování 
- rezerva 
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ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 
 
Celková hodinová dotace: 96 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Má všeobecně vzdělávací charakter. Je zařazen do 1., 2. a 3.ročníku. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Základy společenských věd navazuje na učivo základní školy. Rozvíjí a doplňuje 
vědomosti, které mají vést k pochopení vztahů, na jejichž základě je postavena a funguje  
demokratická společnost. Vede žáky k seznámení se společenskými, politickými a právními aspekty 
současného života. Směřuje žáky k tomu, aby byli především slušnými, zdvořilými a taktními lidmi, 
kteří se dokáží v lidské společnosti aktivně zapojit do života, uznávají principy svobody a kritické 
tolerance. Učí žáky porozumět současné společnosti, problematice soudobého světa, varuje žáky 
před negativními jevy a vlivy ve společnosti a učí je se jim bránit. Vytváří a posiluje hodnotovou 
orientaci žáků. 

Charakteristika učiva 

Vychází z RVP 66-52-H/01 Aranžér z okruhu Společenskovědního vzdělávání, Estetického 
vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví a Komunikace ve službách. 
 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Základy společenských věd 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- Člověk v lidském společenství 
- Člověk a péče o zdraví a zdravý životní styl 
 

1 

      2. 
 

 
- Člověk jako občan 
- Člověk a právo 
- Člověk a hospodářství: ekonomický život občana 
 

1 

      3. 

 
- Česká republika 
- Evropa a svět 
 

1 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
používat svých vědomostí a dovedností v praktickém životě, tj.ve styku s jinými lidmi, při řešení 
praktických otázek svého osobního a sociálního rozhodování a hodnocení, 
získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – verbálních, ikonických (masmédia), 
kriticky posuzovat realitu kolem nás, vytvářet si na ni vlastní názor a verbálně jej vyjádřit, správně 
reagovat na manipulativní situace, 
poznávat a chránit materiální a kulturní hodnoty, 
uvědomit si vliv masmédií na utváření společnosti a jednotlivce, 
chápat význam problematiky životního prostředí, žít ekologicky, 
vnímat podstatu multikulturního soužití, 
tolerovat a přijímat názory jiných, 
chránit a vážit si života svého i ostatních. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Navazují na výstupní vědomosti a dovednosti předchozího dosaženého stupně vzdělání a rozvíjí je 
vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření. Vedou k plnohodnotnému životu občana 
demokratické společnosti. Vedle základní metody (výklad) se užívá i metod: dialogických, týmové 
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práce, využívání informačních zdrojů a komunikačních prostředků, exkurzí, přednášek, společenských 
a vzdělávacích aktuálních projektů. Dle potřeby je volen individuální přístup ke konkrétním žákům. 

Hodnocení výsledků žáků 

V základní podobě vychází z pětistupňové klasifikace dle Klasifikačního řádu školy. Využívá též 
didaktické testování. Součástí hodnocení je samostatná tvůrčí činnost, aktivní přístup při řešení 
problémových situací, aplikace získaných znalostí a dovedností z ostatních předmětů, osobní přínos 
k aktualizaci učiva. Jsou zohledněny i specifické potřeby učení konkrétních žáků. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Při výuce předmětu Základy společenských věd jsou kompetence klíčové i občanské rozvíjeny          
průběžně. Ve výuce jsou posilovány především dovednosti a komunikační schopnosti. 

Kompetence k učení: 

- jsou používány metody vedoucí k evokaci tvůrčích schopností žáků a jejich potřebě získávat stále 
nové informace (základní metoda – výklad, další metody – studium textů, vyhledávání informací, 
ověřování získaných dovedností samostatně i v týmu) 

- formulace a obhájení názorů a postojů. 

Kompetence k řešení problémů: 

- žák porozumí zadání problému, určí jeho jádro, získá informace potřebné k řešení problému, 
navrhne a zdůvodní výběr varianty řešení, vyhodnotí postup a dosažené výsledky 

- s ohledem na problematiku řešení úkolů jsou podporovány postupy a metody využívající základní 
myšlenkové operace. 

Kompetence komunikativní: 

- vyjadřovat se přiměřeně komunikační situaci, své myšlenky a názory formulovat srozumitelně a 
souvisle 

- umět naslouchat druhým, účastnit se diskuzí, kriticky hodnotit a tolerovat názory jiných lidí 
- vystupovat a jednat v souladu s principy demokratické společnosti. 

Kompetence sociální a personální: 

- je prohlubována dovednost týmové práce, posilována obhajoba vlastního názoru, umění prosadit 
se ve skupině, podporována soutěživost, uplatnění individuálních schopností, dovedností, 
vědomostí 

- rozhodovat se a jednat na základě svých schopností a vlastností 
- přijímat a poučit se z kritiky jiných lidí. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění: 

- odpovědný postoj ke své profesní budoucnosti a potřebě celoživotního vzdělávání 
- přehled o možnostech uplatnění na trhu práce  
- reálná představa o pracovních a platových podmínkách 
- znalost základních práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. 

Kompetence občanské a kulturní: 

- jednat odpovědně a samostatně v zájmu svém i ostatních lidí 
- dodržovat zákony a práva platná v demokratické společnosti 
- uplatňovat principy demokracie 
- uvědomovat si potřebu multikulturního soužití a tolerance ostatních skupin lidí 
- zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě 
- vnímat hodnotu vlastního života a života jako takového 
- znát tradice a hodnoty svého národa 
- podporovat hodnoty kultury. 
 
K naplnění kompetencí jsou využívána průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk 
a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- objasní osobnost, její vlastnosti a struk- 

turu 
- uvede faktory podílející se na utváření 

osobnosti 
- vysvětlí problematiku paměti, myšlení, 

řeči a ukáže jejich souvislost 
- specifikuje proces učení, objasní jeho 

životní význam, charakterizuje sociální 
učení, uvede praktické situace 

- vysvětlí pojem charakter a jeho 
vlastnosti, aplikuje na příkladech 
(charakterní – bezcharakterní jednání) 

- připraví prezentaci na téma:,,Kdo jsem“ 
 

- vysvětlí společnost a společenské 
skupiny a zařadí se do své sk., svou 
volbu obhájí 

- identifikuje vztahy ve skupině a aplikuje  
     je na příkladu 
- charakterizuje sociální role a uvede  
    možnosti konfliktu rolí 
-   vysvětlí šikanu a vandalismus, následně 
    připraví prezentaci a zaměří se na mož- 
    nosti prevence 
-   objasní, jak dochází k sociální nerov- 
    nosti a chudobě (příčiny) a sdělí, kam 
    se lze obrátit v případě tíživé situace 
- zamyslí se nad problematikou krizových 
     situací, vyhledá příčiny a uvede 
     možnosti řešení (uvede příklady) 
- vysvětlí, jak vzniká napětí a konflikty  

mezi majoritními a minoritními skupi- 
nami (s přihlédnutím k otázce židovské 
a romské) 

- objasní, co znamená rovnoprávnost, 
specifikuje na postavení mužů a žen,  
uvede příklady porušování 
rovnoprávnoprávnosti 
 

- charakterizuje a rozliší pojmy víra a ate- 
ismus 

- nazve jednotlivá náboženství a vysvětlí, 
co mají společné a čím se liší, zařadí je 
do příslušné civilizační sféry 

- vypracuje prezentaci (nábož. hnutí a 
sekty) 

- objasní problematiku nábož. fundamen- 
talismu 
 
 

 
1. Člověk v lidském společenství 

1.1 Člověk jako osobnost 

- pojem, vlastnosti, struktura 
- utváření osobnosti 
- paměť, myšlení, řeč 
- učení, sociální učení 
- charakter a jeho vlastnosti 
- osobní identita (,,Kdo jsem?“) 
 
 
 
 
 
 
 1.2 Lidské společenství 
- společnost a společenské skupiny 
- vztahy ve skupině 
- sociální role, konflikt rolí 
- šikana a vandalismus 
- sociální nerovnost 
- řešení krizových situací 
- multikulturní soužití, genocida v období 2. 

sv. války 
- problémy multikulturního soužití 
- migrace a emigrace v současném světě 
- majorita a minorita 
- postavení mužů a žen v rodině, ve 

společnosti 
 
 
 

 

 

 

1.3 Víra a atheismus 

- pojmový aparát 
- světová náboženství 
- náboženská hnutí a sekty 
-  náboženský fundamentalismus 
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- vysvětlí, jak správně pečovat o zdraví  

člověka v konkrétních vývojových eta- 
pách 

- vypracuje prezentaci na téma 
,,Závislosti“ 

- s přihlédnutím ke své individualitě na- 
vrhne perspektivně program ,,Zdravý 
životní styl“ 

 

2. Člověk a péče o zdraví 

- péče o zdraví ve vývojových etapách 
člověka 

- faktory poškozující zdraví, závislosti 
- zdravý životní styl 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- charakterizuje demokracii a její 

problémy 
- objasní význam práv a svobod 
- popíše způsob obhajoby ohrožených 

lidských práv 
- dovede kriticky přistupovat k mediálním 

informacím 
- charakterizuje současný český politický 

systém 
- objasní funkci politických stran a voleb 
- uvede příklady samosprávy 
- vysvětlí projevy politického extremismu 
- vysvětlí nepřijatelnost hnutí omezujících 

práva a svobody 
- vysvětlí, co se rozumí občanskou spo- 

lečností 
- uvede příklady občanské aktivity 
- debatuje o vlastnostech občana demo- 

kratického státu 
 
 
- vysvětlí pojem právo, právní stát, právní 

řád 
- uvede příklady právní ochrany občanů 
- popíše soustavu soudů v ČR (činnost) 
- objasní činnost policie, advokacie 

a notářů 
- charakterizuje trestní, rodinné a občan- 

ské právo – problematiku konkretizuje 
- na příkladech včetně odpovědi na otáz- 

ku, kde lze získat informace (pomoc) při 
řešení svých problémů 

- vysvětlí otázku vlastnictví a vztahů z něj 
- plynoucích, též odpovědnost za škodu 
- rozliší profese: notář, obhájce, státní  
- zástupce, soudce – objasní jejich vztah 

k občanům 
- posoudí situace, kdy lze hovořit 

o patologických jevech ve společnosti: 
šikana, násilí, vydírání, lichva, korupce, 
zneužívání návykových látek 

 
1. Člověk jako občan 
- hodnoty a principy demokracie 
- lidská práva a jejich ochrana 
- svobodný přístup k informacím 
- stát, český stát, státní občanství v ČR 
- Ústava ČR 
- politický systém v ČR 
- veřejná správa a samospráva 
- politika a ideologie 
- politické strany a politický systém ČR 
- česká politická scéna 
- extremismus, teror, terorismus 
- občanská společnost a občanské ctnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Člověk a právo 
- právo, právní stát, právní řád 
- právní ochrana občanů, soudy 
- charakteristika vybraných druhů práv: 
- trestní právo, rodinné právo, občanské prá- 

vo (výběr aktuálních témat) 
- otázka vlastnictví, odpovědnost za škodu 
- -    právnická povolání 
- patologické jevy ve společnosti 
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- objasní vhodné postupy jednání, je-li 
svědkem nebo obětí nezákonného 
jednání 

- vypracuje prezentaci na téma ,,Krimina- 
lita a prevence“ (celostátně, regionálně) 
 
 

- vysvětlí tržní hospodářství ČR a 
aktuální 

-     ekonomické problémy české 
společn. 

- objasní otázku státního rozpočtu 
- charakterizuje pracovněprávní vztahy,  
- situace, kompetence subjektů 
- vytvoří si konkrétní představu o ekono- 

mickém životě své budoucí rodiny 
(sestaví rodinný rozpočet) 

- během návštěvy ÚP Příbram se infor- 
muje o službách této instituce občanům 
a nabídkách trhu práce 

- objasní možnosti podnikatelských 
aktivit 

- informuje se o službách peněžních 
ústavů (ve vztahu ke svému aktuálnímu 
postavení ve společn.) 

- vysvětlí smysl sociál. a zdravot. 
pojištění 

- uvede, v čem spočívá zásadní pomoc 
sociálně potřebným občanům (zpracuje 
prezentaci) 

 
 
 
 

3. Člověk a hospodářství – ekonomický 
život občana 

- charakteristika hospodářství ČR 
- vybrané kapitoly z pracovního práva 
- ekonomický život rodiny 
- hledání zaměstnání, Úřad práce 
- živnost, podnikání 
- služby peněžních ústavů 
- sociální a zdravotní pojištění 
- pomoc sociálně potřebným občanům 

 

 
 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
P

o
č
e
t 

h
o

d
in

 
 
Žák: 
- s využitím informačních zdrojů se podílí 

na prezentaci historie českého národa 
(pracuje v týmu a realizuje téma) 

- na základě studia odborné literatury při- 
pomene vývoj československé a české 
státnosti (doloží zdroje informací) 

- objasní významné mezníky, události a 
samostatně vypráví o národních tradi- 
cích 

- připomene státní svátky, vysvětlí jejich 
význam, popíše státní a národní sym- 
boly (vyhledá o nich zajímavé informa- 
ce) 

- s použitím zeměpisných map vyhledá 
informace o ČR, aktualizuje je, zaměří 
se v detailu na region (zpracuje jako re- 
ferát, prezentaci atd.) 

- s využitím zeměpisných map připraví 
a prezentuje referát doplněný obrazo- 
vou dokumentací o státech, které sou- 

 
1. Česká republika 
- historie českého národa 
- československá a česká státnost 
- významné mezníky, události, tradice 
- státní svátky, státní a národní symboly 
- ČR a její sousedé 
- ČR a evropská integrace 
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sedí s ČR (dle zájmu může realizovat 
i besedu, kulatý stůl atd.) 

- objasní význam evropské integrace, za- 
ujme kritické hodnotící stanovisko a  
charakterizuje zapojení ČR v ní, zváží 
klady a zápory tohoto začlenění 
 
 

- charakterizuje velmoci, země vyspělé, 
rozvojové a velmi chudé (lokalizuje na 
mapě, lze využít INT) 

- uvede mezinárodní orgz. a instituce, vy- 
světlí jejich činnost a praktický význam 
pro státy a jejich společnosti 

- vysvětlí pojem globalizace a uvede pří- 
klady z oblasti hospodářské, politické, 
kulturní (pracuje s informačními zdroji 
a zaujímá postoj ke skutečnostem) 

- objasní, co jsou globální problémy, 
uvede a charakterizuje je, posoudí je- 
jich dopad na lidstvo a pokusí se na- 
vrhout možná řešení (tuto problematiku 
 lze zpracovat jako finální prezentaci – 
 i v týmu) 

- připraví diskuzi na téma ,,Nebezpečí 
nesnášenlivosti a terorismu“ (pracuje 
s různými informačními zdroji) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
2. Evropa a svět 
- rozmanitost soudobého světa 
- mezinárodní organizace a instituce 
- globalizace 
- globální problémy 
- problematika nesnášenlivosti a terorismu 
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PRÁVO  
 
Celková hodinová dotace: 16 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vychází z RVP 66-52-H/01. Předmět zasahuje jak do Společenskovědního vzdělávání, tak 
i do Odborného vzdělávání. Výuka poskytuje žákům přehled o právním řádu a systému českého 
práva. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem tohoto předmětu je orientovat se v právním řádu a umět aplikovat základní ustanovení právních 
norem v běžném občanském životě. Vyučovací předmět seznámí žáky se základními právními pojmy 
a se základy vybraných právních odvětví. Žáci se samostatně orientují v právních předpisech 
a utvářejí si tak právní vědomí na potřebné úrovni. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Právo  
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

3.  

 
- Člověk a právo 
- Pracovněprávní vztahy a související činnosti 
 

0,5 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání v předmětu Právo mají žákům umožnit přizpůsobivěji 
reagovat na společenský vývoj a spoluvytvářet předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském 
životě.  Žáci získají přehled o systému právních odvětví, schopnost teoretické poznatky aplikovat 
v praktické činnosti, dodržovat a chránit základní lidská a občanská práva, správně a přesně se 
vyjadřovat a chápat vzájemné souvislosti právních vztahů. Předmět vede žáky k formování žádoucích 
osobnostních a profesionálních postojů. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Při výuce se sledují změny v daném odvětví, učivo se neustále aktualizuje a aplikuje se na příkladech 
z právní praxe. Ve vyučovacím předmětu se volí vhodné a účinné metody a formy výuky: 
- frontální výuka, 
- skupinová výuka, 
- výklad spojený s příklady z praxe, 
- referáty, 
- práce s literaturou – orientace v právních předpisech, 
- využívají se prostředky moderní a audiovizuální techniky. 

Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy, tzn. z pětistupňového hodnocení. Znalosti žáků 
jsou ověřovány krátkými učitelskými testy, které se průběžně zařazují do vyučování. Stěžejním 
podkladem pro hodnocení žáka je jeho verbální projev, zejména užívání odborné terminologie. Důraz 
je kladen i na schopnost samostatné aplikace získaných poznatků v praxi. V hodnocení se také 
promítá aktivní přístup žáka ke studiu a jeho samostatnost ve vyhledávání informací týkajících se 
probíraných témat. Hodnocení žáka spočívá v kombinaci klasifikace známkou, slovního hodnocení 
a testového systému. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji následujících kompetencí: 
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Kompetence k řešení problémů: 

- získat informace k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 
správnost zvoleného postupu 

- spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi. 

Kompetence komunikativní: 

- srozumitelná a souvislá aplikace myšlenek 
- správné a přesné vyjadřování 
- logické myšlení a pochopení vzájemné souvislosti právních vztahů. 

Kompetence personální a sociální: 

- rozvíjet u žáků dovednost pracovat s druhými lidmi 
- přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních 
- adaptovat se na měnící se pracovní podmínky 
- odpovědně plnit svěřené úkoly  
- kladně přistupovat k hodnocení svých vlastních výkonů ze strany okolí. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění: 

- využít získaných vědomostí a znalostí jako podnět při volbě profesní specializace povolání 
- využít praktických dovedností ke komunikaci v rámci studia, případně s budoucími zaměstnavateli. 
 
Předmětem se prolínají průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – žáci si osvojují faktické, věcné a normativní stránky jednání 
odpovědného občana. 

     Člověk a svět práce - v učivu Pracovněprávní vztahy a související činnosti se žáci orientují ve světě 
     práce, písemně i verbálně se prezentují při jednání se zaměstnavateli.  
     Informační a komunikační technologie – žáci vyhledávají informace týkající se probíraných témat. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- vysvětlí pojem právo, právní stát, 

orientuje se mezi základními právními 
pojmy a používá je; 

- popíše soustavu soudů v ČR a činnost 
notářů, advokátů a soudců; 

- objasní problematiku vlastnictví 
a způsoby jeho nabývání; 

- uvede, jaké závazky vyplývají 
z vybraných smluv a na příkladu ukáže 
možné důsledky vyplývající z neznalosti 
smlouvy včetně jejich všeobecných 
podmínek; 

- dovede hájit své spotřebitelské zájmy, 
např. podáním reklamace; 

- popíše vybrané druhy odpovědnosti 
za škodu; 

- vysvětlí, kdy je člověk způsobilý 
k právním úkonům a má trestní 
odpovědnost, uvede tresty a ochranná 
opatření; 

- popíše, čím se zabývá policie; 
 
- vysvětlí pojem pracovněprávní 

způsobilost; 
- orientuje se v problematice vzniku 

a skončení pracovního poměru; 
- popíše pracovní smlouvu a dohody 

o pracích konaných mimo pracovní 
poměr; 

- objasní odpovědnost za škodu; 
 
 

 
1. Člověk a právo 
- právo a spravedlnost, právní stát 
- právní řád, právní ochrana občanů, právní 

vztahy 
- soustava soudů v České republice, 

právnická povolání (notáři, advokáti, soudci) 
- právo a mravní odpovědnost v běžném 

životě 
- vlastnictví a způsoby jeho nabývání 
- vybrané závazkové vztahy, smlouvy 
- odpovědnost za škodu  
- trestní právo – trestní odpovědnost, tresty 

a ochranná opatření, orgány činné 
v trestním řízení 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pracovněprávní vztahy a související 
činnosti 
- pracovněprávní způsobilost 
- pracovněprávní vztah a jeho účastníci 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 
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ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH věd - Fyzika 
Celková hodinová dotace: 32 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
 
Obecný cíl vyučovacího předmětu 
 
Základy přírodních věd patří k předmětům všeobecně vzdělávacím, ale zároveň průpravným 
pro odborné vzdělávání. Svým vzdělávacím obsahem úzce souvisí především se vzděláváním 
chemickým, matematickým a vzděláváním v informačních a komunikačních technologiích. Fyzikální 
vzdělávání by mělo přispět k pochopení přírodních jevů a zákonitostí probíhajících v neživé přírodě, 
k pochopení principu technických zařízení a přístrojů používaných v profesním a občanském životě. 
Žáci by měli umět pozorovat a zkoumat přírodu, zpracovávat a vyhodnocovat získané informace. Žáci 
by si měli klást otázky o okolním světě, vyhledávat k nim relevantní informace a odpovědi a zároveň je 
i interpretovat v diskusi k přírodovědné a technické problematice. 
 
Charakteristika učiva 
 
Fyzikální vzdělávání je realizováno v rámci předmětu Základy přírodních věd, který se řadí 
mezi povinné vyučovací předměty. Fyzika je vyučována v prvním ročníku studia. Předmět se vyučuje 
zejména formou vyučovacích hodin v kmenových učebnách. 
 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Základy přírodních věd – Fyzika 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
mechanika 
termika 
elektřina a magnetismus 
vlnění a optika 
fyzika atomu 
vesmír 
 

1 

 
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  
 
V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali: 
- motivaci přispět k dodržování zásad určitého rozvoje v občanském životě i odborné pracovní 

činnosti 
- pozitivní postoj k přírodě 
- motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti 
 
Výukové strategie (pojetí výuky) 
 
Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Patří k nim: 
- výklad učiva 
- frontální práce učitele s žáky 
- řízený rozhovor učitele s žáky 
- diskuse žáků na dané téma 
- prezentace učiva s využitím výukových programů 
- skupinová práce žáků na zadaných úkolech 
- samostatná práce žáků při procvičování a opakování učiva 
- práce s dostupnou výpočetní technikou 
- samostatné referáty žáků 
prezentace výsledků práce pomocí dostupné techniky (PC, dataprojektor, kalkulátor) 
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Hodnocení výsledků žáků 
 
-    hodnocení vychází z Klasifikačního řádu školy 
- učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka během vyučovací hodiny 
- prostřednictvím písemných zkoušek kontroluje učitel připravenost žáka na vyučování 
- učitel hodnotí skupinovou práci žáků 
- nedílnou součástí je společný rozbor domácích prací žáků (referáty, krátkodobé projekty, tvorba 

prezentací) 
-  
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 
 

Kompetence k učení: 

- učitel zadává žákům takové úlohy, které vedou k různým metodám a formám činností (výklad 
učiva, studium odborných textů, vyhledávání informací v různých zdrojích, procvičování získaných 
dovedností samostatně i ve skupinách) 

- učitel zadává žákům ke zpracování taková témata, která popularizují fyziku, ukazují její význam 
pro společnost a její další rozvoj, seznamují žáky s některými významnými vědci, kteří se zasloužili 
o rozvoj fyziky 

- při výuce je učitelem preferováno porozumění fyzikálním zákonitostem a jejich užití před přemírou 
faktů, která mohou být vyhledána z různých zdrojů informací; žáci se současně učí, jak tyto 
informace získat a vědomosti rozšířit 

- učitel vede žáky k plánování postupů a úkolů vedoucích k vyřešení problému 
- učitel vede žáky k aplikaci získaných znalostí a dovedností při řešení problému v ostatních 

vyučovacích předmětech a reálném životě 
- učitel průběžně hodnotí žáka 
- žák je schopen posuzovat svoje výsledky, srovnávat se s ostatními ve skupině, uvědomit si svoje 

rezervy 
- při řešení praktických problémů hledají žáci alternativní řešení, které dokážou prezentovat 

a diskutovat o něm 
- žáci správně užívají osvojené fyzikální pojmy a vztahy 

Kompetence k řešení problémů: 

- učitel postupuje od jednodušších problémů ke složitějším, podporuje různé postupy řešení, zadává 
různé stupně obtížnosti úloh 

- učitel rozebírá příčiny vzniku chyb v postupu řešení, žák pracuje s chybou 
- pomocí vhodných úkolů, otázek vede učitel žáka k rozboru problému, plánování postupu řešení, 

odhadu výsledku řešení a pak kritickému zhodnocení všech kroků 
- žák využívá zkušenosti z praxe a navazuje na ně 
- žák se učí vytvářením fyzikálních modelů abstrahovat podstatné vlastnosti popisující fyzikální děje 

a současně si uvědomovat rozdíly mezi fyzikálním modelem a skutečným dějem v přírodě 

Kompetence komunikativní: 

- učitel vede žáky k věcně správnému vyjadřování, používání terminologie a symboliky; vyžaduje 
slovní komentář při objasnění postupu řešení 

- učitel podporuje komunikaci ve skupině 
- žák se učí srozumitelně formulovat své postupy, vznášet, příp. vyvracet námitky 
- žáci se učí prezentovat své myšlenky v písemné i mluvené formě, v grafické podobě s využitím 

komunikačních technologií 

Kompetence sociální a personální: 

- učitel zadává úkoly vyžadující týmovou spolupráci (kooperace, spolupráce při řešení problému, 
obhajoba svého názoru a zvoleného postupu, prosazení se ve skupině, soutěž, uplatnění 
individuálních schopností, vědomostí, dovedností) 

- učitel motivuje žáky svou důsledností k zodpovědnosti při plnění úkolů 
- učitel vede žáky ke kritickému přijímání informací 

Kompetence pracovní: 

- žáci si efektivně organizují čas vymezený pro splnění zadaného úkolu 
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- žáci manipulují s pomůckami a přístroji 
- žáci zdokonalují svůj grafický projev a volí vhodný způsob prezentace výsledků své práce (text, 

tabulky, grafy, diagramy apod.) 
- učitel požaduje dodržování dohodnutých termínů pro odevzdání vypracovaných úkolů 
- učitel vede žáky k ověřování správnosti získaných výsledků 
-  
Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí: 

- bezpečnost silničního provozu 
- vliv dopravy na životní prostředí 
- využívání zdrojů energie, klady a zápory 
- tepelná izolace 
- globální oteplování Země 
- tepelné motory, vliv provozu tepelných motorů na životní prostředí (práce se zdroji informací, 

referáty) 
- bezpečné zacházení s elektrospotřebiči 
- pomoc při úrazu elektrickým proudem 
- výroba elektrické energie a její vliv na životní prostředí (vodní x tepelné elektrárny) 
- výroba elektrické energie v regionu 
- využitelné zdroje energie pro provoz domácnosti 
- způsoby šetření elektrickou energií v domácnosti 
- ochrana zdraví člověka v hlučném prostředí (ochranné pracovní pomůcky) 
- význam ultrazvuku v živé přírodě 
- elektromagnetické vlnění kolem nás, jeho technické využití (rozhlasové a televizní vysílání) 
- jaderné elektrárny u nás a ve světě 
- jaderné katastrofy a jejich vliv na lidský organismus a životní prostředí 
- těžba uranu a její vliv na ráz krajiny v okolí Příbrami 
- alternativní a obnovitelné zdroje energie 
- historie výzkumu vesmíru 
- vesmír na webových stránkách 

Informační a komunikační technologie: 

- internet jako zdroj informací 
- zpracování prezentace s využitím výpočetní techniky 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché 

úlohy na pohyb hmotného bodu 
- určí síly, které působí na tělesa, 

a popíše, jaký druh pohybu tyto síly 
vyvolávají 

- určí mechanickou práci a energii při 
pohybu tělesa působením stálé síly 

- vysvětlí na příkladech platnost zákona 
zachování mechanické energie 

- určí výslednici sil působících na těleso 
- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon 

při řešení úloh 
 
 
 
- vysvětlí význam teplotní roztažnosti 

látek v přírodě a v technické praxi 
- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

(tělesa) a způsoby její změny 
 
- popíše principy nejdůležitějších 

tepelných motorů 
- popíše přeměny skupenství látek 

a jejich význam v přírodě a v technické 
praxi 

 
 
-  
- popíše elektrické pole z hlediska jeho 

působení na bodový elektrický náboj 
- řeší úlohy s elektrickými obvody 

s použitím Ohmova zákona 
- popíše princip a použití polovodičových 

součástek s přechodem PN 
- určí magnetickou sílu v magnetickém 

poli vodiče s proudem 
- popíše princip generování střídavých 

proudů a jejich využití v energetice 
 
 
 
 
 
- rozliší základní druhy mechanického 

vlnění a popíše jejich šíření 
- charakterizuje základní vlastnosti zvuku 
- chápe negativní vliv hluku a zná 

způsoby ochrany sluchu 
 
- charakterizuje světlo jeho vlnovou 

 
1. Mechanika 
 
- pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný 

po kružnici 
- Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, 

gravitace 
- mechanická práce a energie 
- posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil 
 
 
 
- tlakové síly a tlak v tekutinách 
 
 
 
2. Termika 
 
- teplota, teplotní roztažnost látek  
 
- teplo a práce, přeměny vnitřní energie 

tělesa 
 
- tepelné motory 
 
- struktura pevných látek a kapalin, přeměny 

skupenství 
 
 
3. Elektřina a magnetismus 
 
- elektrický náboj tělesa, elektrická síla, 

elektrické pole, kapacita vodiče 
 
- elektrický proud v látkách, zákony 

elektrického proudu, polovodiče 
 
- magnetické pole, magnetické pole 

elektrického proudu, elektromagnetická 
indukce 

- vznik střídavého proudu, přenos elektrické 
energie střídavým proudem 

 
 
4. Vlnění a optika 
 
- mechanické kmitání a vlnění 
 
- zvukové vlnění 
 
 
 
- světlo a jeho šíření 
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délkou a rychlostí v různých prostředích 
- řeší úlohy na odraz a lom světla 
- řeší úlohy na zobrazení zrcadly 

a čočkami 
- vysvětlí optickou funkci oka a korekci 

jeho vad 
- popíše význam různých druhů 

elektromagnetického záření 
 
 
 
 
- popíše stavbu atomového jádra 

a charakterizuje základní nukleony 
- popíše strukturu elektronového obalu 

atomu z hlediska energie elektronu 
- vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše 

způsoby ochrany před jaderným 
zářením 

- popíše princip získávání energie 
v jaderném reaktoru 

 
 
 
- charakterizuje Slunce jako hvězdu 
- popíše objekty ve sluneční soustavě 
- zná příklady základních typů hvězd 

 
- zrcadla a čočky, oko 
 
 
 
 
- druhy elektromagnetického záření, 

rentgenové záření 
 
 
5. Fyzika atomu 
 
- model atomu, laser 
 
- nukleony, radioaktivita, jaderné záření 
 
 
 
 
- jaderná energie a její využití 
 
 
6. Vesmír 
 
- Slunce, planety a jejich pohyb, komety 
- hvězdy a galaxie 
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ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD - CHEMIE  
 
Celková hodinová dotace: 32 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vychází z RVP 66-52-H/01 Aranžér a je zařazen do Přírodovědného vzdělávání v 1. ročníku spolu 
s předmětem Fyzika. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem přírodovědného vzdělávání předmětu Chemie je poskytnout žákům soubor poznatků 
o chemických jevech a zákonitostech a vztazích mezi nimi, formovat logické myšlení a rozvíjet 
vědomosti využitelné v dalším vzdělávání, v odborné praxi i občanském životě. Žáci se seznámí 
s vybranými pojmy, osvojí si chemické názvosloví a ovládají základní pravidla bezpečnosti práce 
s chemickými látkami.  

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Základy přírodních věd - Chemie 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

- obecná chemie 
- anorganická chemie 
- organická chemie 
- biochemie 

1 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Předmět motivuje žáky k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti. Vede žáky k tomu, aby své 
odborné teoretické znalosti uměli převést do občanského života, zejména pak poskytnout první pomoc 
při zasažení kyselinami nebo hydroxidy. Žáci si uvědomují vliv chemických látek na zdraví a životní 
prostředí. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Při výuce se sledují změny v daném oboru a učivo se aktualizuje. Volí se vhodné metody a formy 
výuky: 
- frontální výuka, 
- skupinová výuka, 
- diskuse v rámci třídního kolektivu, 
- výklad spojený s příklady, 
- referáty žáků k dané problematice, 
- práce s literaturou, 
- použití didaktických pomůcek – nástěnné obrazy, 
- využívají se prostředky moderní a audiovizuální techniky. 

Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy, tzn. z pětistupňového hodnocení. Znalosti žáků 
jsou ověřovány krátkými učitelskými testy, které se průběžně zařazují do vyučování. Za každým 
tematickým celkem následuje prověření znalostí. Stěžejním podkladem pro hodnocení žáka je jeho 
verbální projev, zejména užívání odborné terminologie. Důraz je kladen i na hloubku porozumění 
učiva. V hodnocení se také promítá aktivní přístup žáka ke studiu a jeho samostatnost ve vyhledávání 
informací týkajících se probíraných témat. Hodnocení žáka spočívá v kombinaci klasifikace známkou, 
slovního hodnocení a testového systému. 
 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji následujících kompetencí: 
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Kompetence k řešení problémů: 

- učitel postupuje od jednodušších problémů ke složitějším, podporuje různé odborné aktivity žáků, 
řešení konkrétních problémových situací vyplývajících z praxe.  

Kompetence komunikativní: 

- učitel vede žáky k věcně správnému vyjadřování, používání terminologie, k otevřené a všestranně 
účinné komunikaci.  

Kompetence personální a sociální: 

- učitel zadává úkoly vyžadující týmovou spolupráci (kooperace, spolupráce při řešení problému, 
obhajoba svého názoru a zvoleného postupu, prosazení se ve skupině, soutěž, uplatnění 
individuálních schopností, vědomostí, dovedností) 

- rozvíjí u žáků schopnost hodnotit práci vlastní i druhých. 
 
Předmětem se prolínají zejména průřezová témata: 

Informační a komunikační technologie – žáci v rámci domácí přípravy vyhledají informace týkající 
se probíraných témat, Člověk a životní prostředí – dopad chemického průmyslu na životní 
prostředí. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- dokáže porovnat fyzikální a chemické 

vlastnosti různých látek; 
- popíše stavbu atomu, vznik chemické 

vazby; 
- zná názvy, značky a vzorce vybraných 

chemických prvků a sloučenin; 
- popíše charakteristické vlastnosti 

nekovů, kovů a jejich umístění 
v periodické soustavě prvků; 

- popíše základní metody oddělování 
složek ze směsí a jejich využití v praxi; 

- vyjádří složení roztoku a připraví roztok 
požadovaného složení; 

- vysvětlí podstatu chemických reakcí 
a zapíše jednoduchou chemickou 
reakci chemickou rovnicí; 

- provádí jednoduché chemické výpočty, 
které lze využít v odborné praxi; 

 
- vysvětlí vlastnosti anorganických látek; 
- tvoří chemické vzorce a názvy 

vybraných anorganických sloučenin; 
- charakterizuje vybrané prvky 

a anorganické sloučeniny a zhodnotí 
jejich využití v odborné praxi 
a v běžném životě, posoudí je 
z hlediska vlivu na zdraví a životní 
prostředí; 

 
- charakterizuje základní skupiny 

uhlovodíků a jejich vybrané deriváty 
a tvoří jednoduché chemické vzorce 
a názvy; 

- uvede významné zástupce 
jednoduchých organických sloučenin 
a zhodnotí jejich využití v odborné praxi 
a v běžném životě, posoudí je 
z hlediska vlivu na zdraví a životní 
prostředí; 

 
- charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny; 
- charakterizuje nejdůležitější přírodní 

látky; 
- popíše vybrané biochemické děje; 
 

 
1. Obecná chemie 
- chemické látky a jejich vlastnosti 
- částicové složení látek, atom, molekula 
- chemická vazba 
- chemické prvky, sloučeniny 
- chemická symbolika 
- periodická soustava prvků 
- směsi a roztoky 
- chemická reakce, chemické rovnice 
- výpočty v chemii 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Anorganická chemie 
- anorganické látky, oxidy, kyseliny, 

hydroxidy, soli 
- názvosloví anorganických sloučenin 
- vybrané prvky a anorganické sloučeniny 

v běžném životě a v odborné praxi 
 
 
 
 
3. Organická chemie 
- vlastnosti atomu uhlíku 
- základ názvosloví organických sloučenin 
- organické sloučeniny v běžném životě 

a odborné praxi 
 
 
 
 
 
 
4. Biochemie 
- chemické složení živých organismů 
- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, 

nukleové kyseliny, biokatalyzátory 
- biochemické děje 
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ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD - EKOLOGIE 
 
Celková hodinová dotace:32 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vychází z RVP 66-52-H/01 a je zařazen do Přírodovědného vzdělávání ve 2. ročníku. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu Ekologie je poskytnout žákům soubor poznatků o základních ekologických pojmech 
a zákonitostech. Výuka umožňuje žákům porozumět ekologickým souvislostem a zdůvodnit 
nezbytnost udržitelného rozvoje. Žáci jsou seznámeni s postavením člověka v přírodě a s jeho vlivem 
na jednotlivé složky prostředí a dále pak s organizací ochrany přírody. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 
Základy přírodních věd - Ekologie 

 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

2.  

 
- základy biologie 
- ekologie 
- člověk a životní prostředí 
 

1 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Žáci v občanském a profesním životě přispívají k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, surovinami, 
energií a k minimalizaci odpadu. Uvědomí si závažnost vlivu životního prostředí na člověka a jeho 
zdraví. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Žáci si prohlubují své vědomosti vypracováním zadaných projektů. Podle možností jsou do výuky 
zařazovány exkurze. 
Metody a formy výuky: 
- frontální výuka, 
- skupinová výuka, 
- pozorování v přírodě, 
- referáty,  
- projektová výuka, 
- práce s literaturou, 
- využívají se prostředky moderní a audiovizuální techniky. 
Žáci jsou vedeni i k tvůrčí samostatné práci ve skupinách při tvorbě projektu. 

Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy, tzn. z pětistupňového hodnocení. Znalosti žáků 
jsou ověřovány krátkými učitelskými testy, které se průběžně zařazují do vyučování. Za každým 
tematickým celkem následuje prověření znalostí. Stěžejním podkladem pro hodnocení žáka je jeho 
verbální projev, zejména užívání odborné terminologie. Důraz je kladen i na schopnost samostatné 
aplikace získaných poznatků v praxi. V hodnocení se také promítá aktivní přístup žáka ke studiu 
a jeho samostatnost ve vyhledávání informací týkajících se probíraných témat. Hodnocení žáka 
spočívá v kombinaci klasifikace známkou, slovního hodnocení a testového systému. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji následujících kompetencí: 
 
 



Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01   Příbram 

 

  46 

Kompetence k řešení problémů: 

- získat informace k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 
správnost zvoleného postupu 

- spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi. 

Kompetence komunikativní: 

- srozumitelná a souvislá aplikace myšlenek 
- správné a přesné vyjadřování 
- logické myšlení.  

Kompetence personální a sociální: 

- rozvíjet u žáků dovednost pracovat s druhými lidmi 
- přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních 
- odpovědně plnit svěřené úkoly  
- kladně přistupovat k hodnocení svých vlastních výkonů ze strany okolí. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění: 

- využít získaných vědomostí a znalostí jako podnět při volbě profesní specializace povolání 
- využívat základní znalosti a získané praktické dovednosti využít pro jakoukoli profesi včetně 

vlastního podnikání. 
 
Předmětem se prolínají průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí – žáci chápou postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho 
zdraví a život, osvojí si odpovědný přístup k životnímu prostředí, získají přehled o způsobech 
ochrany přírody, porozumějí souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními 
aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji a respektují principy udržitelného rozvoje. Informační a 
komunikační technologie – žáci vyhledávají informace týkající se probíraných témat. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- charakterizuje názory na vznik a vývoj 

života na Zemi; 
- vyjádří vlastními slovy základní 

vlastnosti živých soustav; 
- popíše buňku jako základní stavební 

a funkční jednotku života; 
- vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou 

a eukaryotickou buňkou; 
- charakterizuje rostlinnou a živočišnou 

buňku a uvede rozdíly; 
- uvede základní skupiny organismů 

a porovná je; 
- objasní význam genetiky; 
- popíše stavbu lidského těla a vysvětlí 

funkci orgánů a orgánových soustav; 
- vysvětlí význam zdravé výživy a uvede 

principy zdravého životního stylu; 
- uvede příklad bakteriálních, virových 

a jiných onemocnění a možnosti 
prevence; 
 

- vysvětlí základní ekologické pojmy; 
- charakterizuje abiotické (sluneční 

záření, atmosféra, pedosféra, 
hydrosféra) a biotické faktory prostředí 
(populace, společenstva, ekosystémy); 

- charakterizuje vzájemné vztahy mezi 
organismy ve společenstvu; 

- uvede příklad potravního řetězce; 
- popíše podstatu koloběhu látek 

v přírodě z hlediska látkového 
a energetického; 

- charakterizuje různé typy krajiny a její 
využívání člověkem; 
 

- popíše historii vzájemného ovlivňování 
člověka a přírody; 

- hodnotí vliv různých činností člověka 
na jednotlivé složky životního prostředí; 

- charakterizuje působení životního 
prostředí na člověka a jeho zdraví; 

- charakterizuje přírodní zdroje surovin 
a energie z hlediska jejich 
obnovitelnosti, posoudí vliv jejich 
využívání na prostředí; 

- popíše způsoby nakládání s odpady; 
- charakterizuje globální problémy na Ze-

mi; 
- uvede základní znečišťující látky 

v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá 

 
1. Základy biologie 
- vznik a vývoj života na Zemi 
- vlastnosti živých soustav 
- typy buněk 
- rozmanitost organismů a jejich charakter-

ristika 
- dědičnost a proměnlivost 
- biologie člověka 
- zdraví a nemoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ekologie 
- základní ekologické pojmy 
- ekologické faktory prostředí 
- potravní řetězce 
- koloběh látek v přírodě a tok energie 
- typy krajiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Člověk a životní prostředí 
- vzájemné vztahy mezi člověkem a životním 

prostředím 
- dopady činností člověka na životní prostředí 
- přírodní zdroje energie a surovin 
- odpady 
- globální problémy 
- ochrana přírody a krajiny 
- nástroje společnosti na ochranu životního 

prostředí 
- zásady udržitelného rozvoje 
- odpovědnost jedince za ochranu přírody 

a životního prostředí 
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informace o aktuální situaci; 
- uvede příklady chráněných území v ČR 

a v regionu; 
- uvede základní ekonomické, právní 

a informační nástroje společnosti 
na ochranu přírody a prostředí; 

- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci 
environmentálních, ekonomických; 

- technologických a sociálních přístupů 
k ochraně životního prostředí; 

- zdůvodní odpovědnost každého jedince 
za ochranu přírody, krajiny a životního 
prostředí; 

- na konkrétním příkladu z občanského 
života a odborné praxe navrhne řešení 
vybraného environmentálního 
problému; 
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MATEMATIKA 
 
Celková hodinová dotace: 128 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Má převážně všeobecně vzdělávací charakter. Předmět je zařazen do všech ročníků. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Matematické vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
- využívat matematických poznatků v praktickém životě v situacích, které souvisejí s matematikou,  
- efektivně numericky počítat, používat a převádět běžně používané jednotky, 
- matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit výsledek řešení 

vzhledem k realitě, 
- zkoumat a řešit problémy, 
- vyhodnotit informace kvantitativního charakteru získané z různých zdrojů – grafů, diagramů 

a tabulek, správně se matematicky vyjadřovat, 
- při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací. 
 

Charakteristika učiva 

Vychází Z RVP 65-52-H/01 Aranžér z oblasti Matematické vzdělávání. 
 

Ročník 
 

Stručný popis vzdělávacího obsahu 
Matematika 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

- operace s reálnými čísly 
- číselné a algebraické výrazy a jejich úpravy 
- přímá úměrnost a lineární funkce 
- písemné práce a jejich analýza 
 

1,5 

2. 
 

 
- řešení rovnic a nerovnic 
- planimetrie 
- goniometrie a trigonometrie 
- stereometrie 
- písemné práce a jejich analýza 
 

1,5 

3.  

 
- nepřímá úměrnost, kvadratická funkce, kvadratická rovnice 
- pravděpodobnost v praktických úlohách 
- práce s daty v praktických úlohách 
- praktické matematické dovednosti, žákovské projekty 
- písemné práce a jejich analýza 
 

1 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali: 
- pozitivní postoj k matematickému vzdělávání, 
- motivaci k celoživotnímu vzdělávání, 
- důvěru ve vlastní schopnosti, vytrvalost, houževnatost a kritičnost. 
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Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky se užívají podle charakteru a obsahu učiva: 
- efektivní výklad, 
- práce u tabule, 
- skupinová práce, 
- práce s učebními texty, 
- samostatná práce, 
- praktické procvičování, 
- práce s učebnicí, 
- ústní a písemné opakování, 
- metoda rozhovoru, 
- prezentace výsledků práce pomocí dostupné techniky, 
- prezentace učiva s využitím výukových programů. 

Hodnocení výsledků žáků 

Probíhá v souladu s Klasifikačním řádem. 
Podklady pro hodnocení učitel získává: 
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 
- zkouškami písemnými, ústními, didaktickými testy, 
- hodnocením skupinové práce žáků, 
- žák vypracuje během každého ročníku minimálně 2 samostatné hodinové písemné práce, stejná 

doba je věnována i analýze těchto prací. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení: 

- učitel vede žáky ke správnému užívání osvojených základních matematických pojmů, vztahů 
a matematického aparátu 

- učitel vede žáky ke zpracování, používání a vyhledání potřebných informací v literatuře 
a na internetu 

- učitel vede žáky k plánování postupů a úkolů 
- učitel vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě. 

Kompetence komunikativní.: 

- učitel vede žáky ke zdůvodňování matematických postupů 
- učitel vede žáky ke komunikaci na odpovídající úrovni 
- učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
- žák se učí srozumitelně formulovat své postupy, formulovat, příp. vyvracet námitky. 

Kompetence sociální a personální: 

- rozvíjet u žáků práci v týmu, schopnost spolupráce 
- hodnotit a respektovat práci vlastní a druhých. 

Kompetence pracovní: 

- učitel vede žáky ke zdokonalování grafického projevu 
- učitel vede žáky k využívání různých forem grafického znázornění  (tabulky, grafy, diagramy apod.) 

v reálných situacích 
- efektivně si realizovat vlastní práci 
- zvolit si odpovídající matematické postupy a techniky a používání vhodných algoritmů 
- učitel požaduje dodržování dohodnutých termínů pro odevzdání vypracovaných úkolů. 

Kompetence k řešení problémů: 

- učitel zadává takové úlohy, při kterých se žáci učí využívat základní postupy práce, tj. nalezení 
problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných údajů. 

 
Předmětem se prolínají průřezová témata: 
Člověk a svět práce - úlohy o procentech, řešení slovních úloh, funkce, Informační a komunikační 
technologie - práce s daty. 
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Mezipředmětové vztahy 

- Ekonomika – jednoduché výpočty výsledku hospodaření, jednoduché výpočty mezd, výpočet DPH,       
výše zdravotního a sociálního pojištění. 

- Základy přírodních věd – jednoduché úlohy na pohyb hmotného bodu, určení velikosti mechanické 
práce, výkonu a energie, převody jednotek. 
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Rozpis učiva a výsledky vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
 
Žák: 
 
- provádí aritmetické operace 

s přirozenými a celými čísly; 
- používá různé zápisy racionálního 

čísla; 
- provádí aritmetické operace se zlomky 

a desetinnými čísly; 
- zaokrouhlí desetinné číslo; 
- znázorní reálné číslo na číselné ose; 
- zapíše a znázorní interval; 
- provádí, znázorní a zapíše operace 

s intervaly (sjednocení a průnik); 
- určí druhou mocninu a odmocninu čísla 

pomocí kalkulátoru; 
- používá trojčlenku a řeší praktické 

úlohy s využitím procentového počtu; 
- provádí početní výkony s mocninami 

s celočíselným mocnitelem; 
- orientuje se v základních pojmech 

finanční matematiky: změny cen zboží, 
směna peněz, úrok, úročení, úvěry, 
splátky úvěrů; 

- provádí výpočty jednoduchých 
finančních záležitostí; 

 
 
- provádí operace s mnohočleny (sčítání, 

odčítání, násobení); 
- rozloží mnohočlen na součin a užívá 

vztahy pro druhou mocninu dvojčlenu 
a rozdíl druhých mocnin; 

- určí hodnotu jednoduchého výrazu; 
- provádí početní operace s lomenými 

výrazy; 
- modeluje reálné situace užitím výrazů, 

zejména z oblasti oboru vzdělání 
- na základě zadaných vzorců určí: 

výsledné částky při spoření, splátky 
úvěrů 

 
 
 
 
- dle funkčních předpisů sestaví tabulku 

a sestrojí graf funkce,  
- určí, kdy funkce roste, klesá, je 

konstantní; 
- rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, určí 

jejich definiční obor a obor hodnot; 

 
 

Operace s reálnými čísly  

 
- přirozená a celá čísla 
 
- racionální čísla 
 
- reálná čísla 
 
 

 
 
 
- mocniny a odmocniny 
 
- procento a procentová část 

 
- základy finanční matematiky 
 
 
 
 
 
 

Výrazy a jejich úpravy 

 
- operace s číselnými výrazy 
- mnohočleny 
 
 
 
 
- lomené výrazy 
- operace s algebraickými výrazy 
- definiční obor lomeného výrazu 
- slovní úlohy 
 
 
 

Funkce 

 
- základní pojmy: pojem funkce, definiční obor 

a obor hodnot funkce, graf funkce 
- vlastnosti funkce 
- druhy funkcí: přímá úměrnost, lineární a 

konstantní funkce 
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- určí průsečíky grafu funkce s osami 

souřadnic; 
- v úlohách přiřadí předpis funkce ke 

grafu a naopak; 
- řeší reálné problémy s využitím 

uvedených funkcí zejména ve vztahu 
k danému oboru vzdělání 

 
 
 
 
 
- slovní úlohy 
 
 
 
 
 

Shrnutí a opakování učiva  

Pololetní práce, rozbor  
 
 

 
 
 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
 
 
Žák: 

 
- řeší lineární rovnice a nerovnice o 

jedné neznámé v R; 
- vyjádří neznámou z jednoduchého 

vzorce; 
- vyřeší soustavu dvou lineárních rovnic 

a soustavu nerovnic o jedné neznámé; 
- užije řešení rovnic, nerovnic a jejich 

soustav k řešení reálných úloh 
 
 
 
 
- užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, 

rovina, odchylka dvou přímek 
vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost 
dvou rovnoběžek, úsečka a její délka, 
úhel a jeho velikost; rozdělení úsečky 
v daném poměru, změna úsečky 
v daném poměru; 

- sestrojí trojúhelník, různé druhy 
rovnoběžníků a lichoběžník z daných 
prvků a určí jejich obvod a obsah; 

- rozliší shodné a podobné trojúhelníky 
a své tvrzení zdůvodní užitím vět 
o shodnosti a podobnosti trojúhelníků; 

- určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou 
polohu přímky a kružnice; 

- určí obvod a obsah složených 
rovinných útvarů; 

- užívá jednotek délky a obsahu, provádí 

 
 

Řešení rovnic a nerovnic v množině R 

 
- úpravy rovnic 
- lineární rovnice a nerovnice s jednou 

neznámou 
- rovnice s neznámou ve jmenovateli¨ 
- vyjádření neznámé ze vzorce 
- soustavy lineárních rovnic a nerovnic 
- slovní úlohy 

 

Planimetrie 

 
- základní pojmy 
- polohové vztahy rovinných útvarů 
- metrické vlastnosti rovinných útvarů 
 
 
 
 
- trojúhelníky 
 
- shodnost a podobnost trojúhelníků 

 
- kružnice a kruh 
 
- mnohoúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky 

 
- složené útvary 
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převody jednotek; 
 
 

- užívá pojem úhel a jeho velikost; 
- vyjádří poměr stran v pravoúhlém 

trojúhelníku jako gon. funkci úhlu; 
- určí hodnoty gon. funkcí pomocí 

kalkulátoru; 
- řeší praktické úlohy s využitím 

trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 
a věty Pythagorovy; 

 
 
 
 
- určí vzájemnou polohu bodů, přímek 

a rovin; vzdálenost bodu od přímky, od 
roviny; 

- charakterizuje tělesa: komolý jehlan a 
kužel, koule a její části; 

- určí povrch a objem tělesa, včetně 
složeného tělesa; 

- aplikuje poznatky o tělesech 
v praktických úlohách, zejména ve 
vztahu k danému oboru vzdělávání; 

- užívá a převádí jednotky objemu; 
 

 

Goniometrie a trigonometrie 

 
- goniometrické funkce  sinα, cosα, tgα 

ostrého úhlu 
 
- trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 
 
 
 
 
 

Stereometrie 

 
- základní polohové a metrické vlastnosti 

v prostoru 
 
- tělesa a jejich sítě 

 
- složená tělesa 

 
- úlohy na výpočet povrchů a objemů těles 

 
- výpočty povrchů a objemů složených těles 
 
 
 
 

Procvičování praktických matematických 
dovedností  

 
Pololetní práce, rozbor 
 

 
 
 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
 
 
Žák: 
 
- sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce 

roste, nebo klesá; 
- určí průsečíky grafu s osami souřadnic; 
- řeší reálné problémy s využitím 

uvedených funkcí; 
 
 
 
 
 

 

Funkce nepřímá úměrnost, kvadratická 
funkce 

 
- základní pojmy: pojem funkce, definiční obor 

a obor hodnot funkce, graf, 
- druhy funkcí: nepřímá úměrnost, kvadratická 

funkce 
- kvadratická rovnice 
- slovní úlohy 
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- užívá pojmy: náhodný pokus, výsledek 

náhodného pokusu, náhodný jev, 
opačný jev, nemožný jev, jistý jev; 

- určí pravděpodobnost náhodného jevu 
při hodu mincí, kostkou, výběru karty 
z balíčku; 

- určí pravděpodobnost náhodného jevu 
v oboru vzdělávání; 

 
 
 
- užívá pojmy: statistický soubor, 

jednotka, znak, četnost, aritmetický 
průměr; 

- určí absolutní a relativní četnost znaku 
a aritmetický průměr; 

- porovnává soubory dat; 
- interpretuje údaje vyjádřené v diagra-

mech, grafech a tabulkách; 
- čte, vyhodnotí a se staví tabulky, 

diagramy a grafy se statistickými údajir; 
 
 
 

- kalkulace, marže, převody jednotek 

Pravděpodobnost v praktických úlohách     

 
- náhodný pokus, výsledek náhodného 

pokusu, náhodný jev, opačný jev, nemožný 
jev, jistý jev 

- výpočet pravděpodobnosti náhodného jevu 
 
 
 
 

Práce s daty                                                  

 
- statistický soubor, jednotka, znak 
- četnost, relativní četnost, aritmetický průměr 
- statistická data v grafech a tabulkách 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procvičování praktických matematických 
dovedností 

 
Pololetní práce, rozbor 

 

-  
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SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA  
 
Celková hodinová dotace: 32 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vychází z RVP 66-52-H/01 Aranžér z okruhu Společenskovědní vzdělávání – Estetické vzdělávání, 
Vzdělávání pro zdraví a Komunikace ve službách. Předmět je zařazen mezi všeobecně vzdělávací 
předměty v 1. ročníku studia. Obsah je zaměřen na získávání teoretických a praktických dovedností 
z oblasti kultury osobního projevu a společenské etikety. Dále je pozornost věnována rozvoji 
verbálních dovedností žáků. Výuka je provázána a zároveň se opírá o znalosti z dalších předmětů, 
zejména Český jazyk a literatura, Písemná a elektronická komunikace, Základy společenských věd. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout žákům takové znalosti a dovednosti z oblasti komunikace, psychologie 
a celkové kultury osobního projevu, které žákům umožní lepší navazování a udržování profesních 
vazeb ve vztahu pracovník v propagaci, PR agenturách či reklamě (nadřízení řadoví pracovníci, klienti 
či zákazníci). Získané poznatky však žáci mohou využívat též v běžných situacích denního pracovního 
i osobního života.  

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu předmětu 

Společenská výchova 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- profesní komunikace – verbální a neverbální 
- kultura 
- péče o zdraví 
- zásady jednání v situacích ohrožení 
 

1 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Předmět Společenská výchova významně přispívá ke kultivaci člověka, směřuje žáky ke kulturnímu 
a kultivovanému projevu, podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Utváří v žácích kladný vztah 
k materiálním a duchovním hodnotám, snaží se na žáky působit tak, aby přispívali k tvorbě a ochraně 
těchto hodnot, tím předmět pomáhá formovat postoje žáků v oblasti lidské sounáležitosti a tolerance. 
Společenská výchova zdůrazňuje roli žáka jako aktivního činitele v komunikačním procesu. Žáci se 
postupně učí řešit problémové situace v kontaktu se zákazníky či klienty. Pozornost je také věnována 
jednání s osobami vyžadujícími zvláštní péči a cizinci. Žáci jsou vedeni k péči o zevnějšek a celkový 
kultivovaný projev.  

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Patří k nim: 
- frontální výuka doplněná hodnotícími otázkami – zpětnou vazbou,, 
- skupinová práce vedená formou pracovních listů,  
- dialogické metody (diskuse a její formy), 
- seminární a projektové práce, 
- situační, simulační a inscenační metody (ukázky etikety a „etikety“ s rozborem), 
- metoda sebeprezentace formou mluveného projevu, 
- besedy (např. barvová typologie v praxi), 
- exkurze (např. návštěva školicích odborníků první pomoci při SZŠ a VOŠ zdravotnická Příbram), 
- videoprojekce – typologie zákazníka v praxi, společenské chování v praxi, kultura stolování. 
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Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy, tzn. z pětistupňového hodnocení. Učitel 
soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka během vyučovací hodiny. Znalosti žáků jsou ověřovány 
formou písemných testů s uzavřenými nebo otevřenými odpověďmi. Písemné práce žáků jsou vesměs 
hodnoceny bodovým systémem. Průběžně je též hodnocen mluvený projev žáků ať již na základě 
předem daných dispozic učitelem či vlastní volby žáků. Nedílnou součástí hodnocení je prezentace 
mluveného projevu žáků v délce minimálně 2–3 minuty, na zvolené téma. Klasifikace vychází 
z kombinace známkového, bodového a verbálního hodnocení. Důraz je kladen na sebehodnocení 
žáků.  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět  se podílí zejména na rozvoji klíčových kompetencí.  

Kompetence k učení: 

- zadávat žákům takové úlohy, které vedou k různým metodám a formám činností  
- (procvičování získaných dovedností samostatně i ve skupinách) 
- pracovat s vědomím, že život přináší celou řadu nečekaných situací, které je třeba řešit v reálném 

čase a za přispění informací, které jsou k dispozici 
- rozvíjet sebepoznání, sebekontrolu a toleranci 
- uvědomovat si nutnost celoživotního vzdělávání. 

Kompetence k řešení problémů: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, 
navrhnout způsob řešení problému. 

Kompetence komunikativní: 

- vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci zejména v projevech mluvených, 
své myšlenky a promluvy formulovat srozumitelně a souvisle s ohledem na specifické potřeby žáka 

- naslouchat pozorně druhým, účastnit se diskusí, formulovat a zdůvodnit své názory, postoje 
a návrhy, vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat. 

Kompetence sociální a personální: 

- rozhodovat se a plánovat svůj život podle svých schopností, osobnostních vlastností 
- pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj 
- pracovat samostatně i v týmu, tzn. spolupracovat s ostatními, podílet se na realizaci společných 

pracovních i mimopracovních činností, zajímat se o kulturní dění 
- flexibilně reagovat na možné konfliktní situace. 

Kompetence pracovní: 

- přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí 
- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, klienty či zákazníky 
- mít odpovědný přístup k vlastní profesní budoucnosti 
- porozumět pojmu profesní etika a loajalita. 
 
Předmětem průběžně prolínají průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – v celém rozsahu učiva. Žáci jsou vedeni k tomu, aby uměli 
jednat s lidmi, diskutovat a prezentovat sebe i nabízené služby na bázi kultivovaného projevu. Dále 
jsou žáci vedeni k hledání kompromisu vůči sobě i ostatním, vážení si materiálních i duchovních 
hodnot, k jejich ochraně a zachování pro budoucí generace. 
Člověk a životní prostředí - v celém rozsahu učiva. Žáci se zamýšlejí nad tím, jak životní prostředí 
zásadně ovlivňuje život nás lidí a ve velké míře rozhoduje o kvalitě a délce našeho života. Žáci jsou 
vedeni k zodpovědnosti za vlastní život a k vědomí, že jejich volby mohou ovlivňovat životy jiných. 
Žáci se aktivně zapojují do ochrany a zlepšování životního prostředí. 
Člověk a svět práce - v celém rozsahu učiva. Žáci jsou vedeni k sebeodpovědnosti, sebehodnocení 
a schopnosti morálního úsudku, k rozumné míře sebevědomí v pracovním i mimopracovním 
procesu. Žáci se učí důležitosti umění komunikace a sebeprezentace jako jednoho z rozhodujících 
faktorů pro uplatnění na trhu práce. 
Informační a komunikační technologie - v celém rozsahu učiva. Žáci jsou motivováni k aktivnímu 
používání výpočetní techniky za účelem získávání, třídění a vyhodnocování informací. K vytváření 
představ o nich, k verbální i písemné prezentaci svých názorů, postojů, k formulování svých priorit. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- zvládá řešení různých komunikativních 

a interpersonálních situací; 
- uplatňuje pravidla společenského chování 

a zásady profesního vystupování; 
- rozlišuje různé typy hostů (klientů), 

reaguje na jejich chování s využitím 
poznatků z psychologie; 
 

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

v dané situaci; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí;  
- zdůvodní význam zdravého životního 

stylu;  
- dovede posoudit vliv pracovních 

podmínek a povolání na své zdraví 
v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by 
mohl kompenzovat jejich nežádoucí 
důsledky;  

- dovede posoudit psychické, estetické 
a sociální účinky pohybových činností;  

- popíše vliv fyzického a psychického 
zatížení na lidský organismus;  

- orientuje se v zásadách zdravé výživy 
a v jejích alternativních směrech;  

- dovede uplatňovat naučené modelové 
situace k řešení stresových a konfliktních 
situací;  

- objasní důsledky sociálně patologických 
závislostí na život jednotlivce, rodiny 
a společnosti a vysvětlí, jak aktivně 
chránit svoje zdraví;  

- diskutuje a argumentuje o etice 
v partnerských vztazích, o vhodných 
partnerech a o odpovědném přístupu 
k pohlavnímu životu;  

- kriticky hodnotí mediální obraz krásy 
lidského těla a komerční reklamu; dovede 

 
 
1. Profesní komunikace 
- prostředky verbální a nonverbální 

komunikace 
- pravidla společenského chování 
- zásady asertivní komunikace 
- zátěžové životní situace řešení 

modelových situací 
 
2. Kultura 
- kulturní instituce v ČR a v regionu  
- kultura národností na našem území 
- společenská kultura – principy a normy 

kulturního chování, společenská 
výchova 

- kultura bydlení, odívání 
- lidové umění a užitá tvorba 
- estetické a funkční normy při tvorbě 

a výrobě předmětů používaných 
v běžném životě 

- ochrana a využívání kulturních hodnot 
 
3. Zdraví 
- činitelé ovlivňující zdraví: životní 

prostředí, životní styl, pohybové aktivity, 
výživa a stravovací návyky, rizikové 
chování aj.  

- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; 
sociální dovednosti; rizikové faktory 
poškozující zdraví  

- odpovědnost za zdraví své i druhých; 
péče o veřejné zdraví v ČR, 
zabezpečení v nemoci; práva 
a povinnosti v případě nemoci nebo 
úrazu  

- partnerské vztahy; lidská sexualita  
- prevence úrazů a nemocí  
- mediální obraz krásy lidského těla, 

komerční reklama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

32 
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posoudit prospěšné možnosti kultivace 
a estetizace svého vzhledu; 

 
- popíše úlohu státu a místní samosprávy 

při ochraně zdraví a životů obyvatel;  
- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, 

jak se doporučuje na ně reagovat; 

 
 
 
4. Zásady jednání v situacích osobního 
ohrožení a za mimořádných událostí  
- mimořádné události (živelné pohromy, 

havárie, krizové situace aj.) 
- základní úkoly ochrany obyvatelstva 

(varování, evakuace) 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA  
 
Celková hodinová dotace: 96 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Má převážně výchovný charakter. Předmět je zařazen do všech ročníků. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem učiva daného předmětu je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní 
a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému 
způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Protože jsou lidé v současnosti vystaveni 
řadě nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné 
pro obranu a ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku mimořádných událostí.  Oblast vzdělávání 
pro zdraví zdůrazňuje roli žáka jako aktivního činitele při provádění a zapojení do rozhodovacích 
procesů řízení příslušných aktivit. V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro 
celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni 
k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny 
podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu 
života a k čestné spolupráci při společných aktivitách a soutěžích. 
V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci. 

Charakteristika učiva 

Vychází z RVP 66-52-H/01 Aranžér, předmět je provázán s dalším předmětem – Základy 
společenských věd. 
 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Tělesná výchova 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- atletika 
- sportovní hry 
- gymnastika 
- plavání 
- turistika a sporty v přírodě 
- zdravotní tělesná výchova 
- testování tělesné zdatnosti 
 

1 

2. 

 
- atletika 
- sportovní hry 
- gymnastika 
- výběrový kurz LVZ 
- zdravotní tělesná výchova 
- testování tělesné zdatnosti 
 

1 

3.  

 
- atletika 
- rytmická gymnastika  
- sportovní hry 
- úpoly 
- bruslení 
- zdravotní tělesná výchova 
- testování tělesné zdatnosti 
 

1 



Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01   Příbram 

 

  61 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání v Tělesné výchově směřuje k tomu, aby si žáci vážili zdraví jako jedné z prvořadých 
hodnot a cílevědomě je chránili; pojímali zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke 
kvalitnímu prožívání života; pociťovali radost a uspokojení z pohybu a chápali ho jako prostředek 
duševní hygieny a psychické vyrovnanosti, jako způsob překonávání negativních vlivů na psychiku 
mladého člověka, jako vhodnou náplň volného času a významnou alternativu vůči zneužívání 
návykových 
látek a jiných závislostí. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy 
V tělesné výchově převažuje skupinová nebo individuální práce s jedincem, velice důležitá je názorná 
ukázka učitele, jeho organizační schopnost při výuce. Vyučovací proces je založen na úzké vzájemné 
spolupráci učitele a žáka, na jejich vzájemném respektu. Záměrně jsou uplatňovány činnosti, při nichž 
žáci vstupují do různých sociálních rolí a skupinových vztahů, zažívají různou míru odpovědnosti, 
musí samostatně rozhodovat a hodnotit, překonávat překážky. Důležitým motivačním faktorem je 
používání zábavných forem, např. soutěží. 
 
Pomůcky 
Tělesná výchova je prováděna ve specifických podmínkách školy a přírody. Důraz je kladen 
na bezpečnost žáků, hygienickou nezávadnost prostředí a účelnost vybavení v rámci možností. Je 
zbytečné vyjmenovávat všechny pomůcky zvlášť u předmětu, kdy se bez nich téměř neobejdeme; 
kvalita výuky je samozřejmě do značné míry závislá na prostorových podmínkách školy, na materiální 
vybavenosti tělocvičny a posilovny (kvalita a množství míčů, žíněnky, gymnastické nářadí a náčiní, 
zařízení posilovny, netradiční vybavení a náčiní pro nově vznikající sporty aj.). 

Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení žáků v TEV má tři základní složky: 
- hodnocení vlastní aktivity žáka při hodinách TEV; jeho přístup k pohybovým činnostem  

a snaze se naučit něčemu novému, 
- hodnocení pohybových schopností a dovedností u konkrétního jedince; HČJ a týmový herní výkon 

u daného studenta, 
- testování tělesné zdatnosti – motorické testy. 
 
Všechny tři složky při individuálním hodnocení jsou velice důležité. Pohybové dispozice a schopnosti 
jedince jsou ale z větší části předurčeny genetikou, proto je při konečném hodnocení nejdůležitější 
vlastní aktivita žáka při hodinách a jeho snaha. 
 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

V tělesné výchově se nejvíce rozvíjejí komunikativní, personální a sociální kompetence. 

Komunikativní kompetence - tzn. vést žáky k tomu, aby byli schopni: 

- komunikovat při pohybových činnostech 
- diskutovat o pohybových činnostech 
- vystupovat v souladu se zásadami kultury chování. 

Personální kompetence – tzn. vést žáky k tomu, aby byli připraveni: 

- kriticky hodnotit kvalitu svých pohybových schopností, dovedností a dosažených výkonů 
- uvědomovat si své přednosti a nedostatky v jednotlivých sportovních odvětvích 
- přijímat rady a kritiku druhých lidí 
- nadále pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj 
- jednat v rámci pravidel fair play 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkol. 

Sociální kompetence - tzn. vést žáky k tomu, aby byli schopni: 

- adaptovat se na různorodé podmínky v tělesné výchově (klimatické, zařízení, hygiena, bezpečnost) 
- zapojit se do organizace turnajů a soutěží 
- klást důraz na týmový herní výkon družstva. 
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Předmětem prolíná průřezové téma: 
Člověk a životní prostředí - toto průřezové téma je realizováno především v obsahových okruzích - 
základy obecné ekologie, ekologie člověka a životní prostředí člověka - formou praktických cvičení; 
některé části cvičení i formou soutěže mezi jednotlivci. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání  

1. ročník  

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- volí sportovní vybavení (výstroj 

a výzbroj) odpovídající příslušné 
činnosti a okolním podmínkám 
(klimatickým, zařízení, hygieně, 
bezpečnosti) a dovede je udržovat 
a ošetřovat; 

- komunikuje při pohybových činnostech 
dodržuje smluvené signály a vhodně 
používá odbornou terminologii; 

- dovede se zapojit do organizace turnajů 
a soutěží; 

- dovede připravit prostředky 
k plánovaným pohybovým činnostem; 

- zná některé ze zdravotně zaměřených 
cviků a relaxačních cvičení; 

- umí uplatňovat zásady sportovního 
tréninku; 

- dokáže rozhodovat, zapisovat a 
sledovat výkony jednotlivců; 

 
- dokáže vyhledat potřebné informace 

z oblasti zdraví a pohybu; 
- dovede o pohybových činnostech 

diskutovat; dovede rozvíjet sílu, 
rychlost, vytrvalost; 

- ovládá kompenzační cvičení k 
regeneraci tělesných a duševních sil, i 
vzhledem k požadavkům budoucího 
povolání; uplatňuje osvojené způsoby 
relaxace; 
 

- snaží se, aby cvičení bylo estetické; 
- dovede provést záchranu a dopomoc; 
- při cvičeních, kde je to zapotřebí; 
 
 
 
 
 
- zná jednotlivé druhy běžecké abecedy, 

dokáže je předvést; rozpozná rozdíl 
mezi jednotlivými typy startů; 

 
 
- dovede předvést jednotlivé herní 

činnosti jednotlivce a ovládá je; umí 
základní pravidla tohoto sportu; 

- dovede rozlišit jednání fair play 
od nesportovního jednání; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti 

 
 Teoretické poznatky: 
- význam pohybu pro zdraví; prostředky 

ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, 
obratnosti a pohyblivosti; technika a taktika; 
zásady sportovního tréninku 

 
 
- odborné názvosloví 
- výstroj, výzbroj; údržba 
- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení -

cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc; 
zásady chování a jednání v různém 
prostředí; regenerace kompenzace; 
relaxace 

 
- pravidla her, závodů a soutěží 
- rozhodování 
- zdroje informací 
 
 
Pohybové dovednosti 
Tělesná cvičení 
- pořadová všestranně rozvíjející, kondiční,  

koordinační, kompenzační, relaxační aj. 
- jako součást všech tematických celků 
 
 
 
 
 
 
1) Gymnastika 
- technika a estetika gymnastického cvičení 
- záchrana a dopomoc při sportovní 

gymnastice 
- cvičení na nářadí 
- akrobacie 
- šplh 
 
2) Atletika 
- běžecká technika (běžecká abeceda) 
- běžecké starty 
- sprinty  
 
3) Pohybové a sportovní hry 
- basketbal, volejbal, florbal…apod 
- drobné - jako součást všech tematických 

celků 
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při pohybových aktivitách; 
 
- chová se v přírodě ekologicky; využívá 

různých forem turistiky; 
 
 
- vytváří si kladný vztah k vodnímu 

prostředí; 
- zná pravidla tohoto sportu; základní 

plavecké styly, ví, jak se provádí 
záchrana a dopomoc; 

 
 
- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 
vhodné a nevhodné pohybové činnosti 
vzhledem k poruše svého zdraví; 

 
- ověří úroveň tělesné zdatnosti 

a svalové nerovnováhy; 
 

 
4) Turistika a sporty v přírodě 
- příprava turistické akce; orientace v krajině; 

orientační běh 
 
5) Plavání 
- adaptace na vodní prostředí 
- dva plavecké způsoby 
- určená vzdálenost plaveckým způsobem 
- dopomoc unavenému plavci, záchrana 

tonoucího 
 
6) Zdravotní tělesná výchova 
(dle doporučení lékaře) 
- speciální korektivní cvičení podle druhu  

oslabení 
 
7) Testování tělesné zdatnosti 
- motorické testy 
 
 

 
 
 

2. ročník  

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- dovede o pohybových činnostech 

diskutovat; dovede rozvíjet sílu, 
rychlost, vytrvalost; 

 
 
- snaží se, aby cvičení bylo estetické; 
- dovede provést záchranu a dopomoc 

při cvičeních, kde je to zapotřebí; 
- sestaví z osvojených cviků krátké 

sestavy a zacvičí je; 
 
- osvojuje si základní pravidla atletických 

disciplín;  
- zdokonaluje techniku skokanských 

disciplin;  
 
- dovede rozlišit jednání fair play 

od nesportovního jednání; 
- umí základní pravidla vybraných sportů; 
- dovede předvést jednotlivé herní 

činnosti jednotlivce a ovládá je; 
- dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky v základních a vybraných 
sportovních odvětvích; 

 
 
 

 
Pohybové dovednosti 
Tělesná cvičení 
- pořadová všestranně rozvíjející, kondiční,  

koordinační, kompenzační, relaxační aj. jako 
součást všech tematických celků 

 
1) Gymnastika 
- cvičení s náčiním 
- akrobacie 
 
 
 
2) Atletika 
- vytrvalý  a rychlý  běh,  
- atletické skoky do výšky a do dálky 
 
 
3) Pohybové a sportovní hry 
- drobné a sportovní hry 
- volejbal, flrbal…apod 
 
 
 
 
 
 
4) Výběrový kurz LVZ 
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- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, 

ukazatele své tělesné zdatnosti 
a korigovat si pohybový režim ve shodě 
se zjištěnými údaji; 

 
- prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným; 
 
- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 
vhodné a nevhodné pohybové činnosti 
vzhledem k poruše svého zdraví; 

 

5) Testování tělesné zdatnosti 
- motorické testy 
 
 
 
 
 
 
6) Zdravotní tělesná výchova 
(dle doporučení lékaře) 
- speciální korektivní cvičení podle druhu 

oslabení 
 
 

 
 
 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- využívá pohybové činnosti 

pro všestrannou pohybovou přípravu 
a zvyšování tělesné zdatnosti; 

- sestaví soubory zdravotně zaměřených 
cvičení; cvičení pro tělesnou a duševní 
relaxaci; navrhuje kondiční program 
osobního rozvoje a vyhodnotí jej; 

 
 
- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí 

sestavit pohybové vazby, hudebně 
pohybové motivy a vytvořit pohybovou 
sestavu (skladbu); 

 
 
- plynule spojí rozběh s odhodem; 
- osvojuje si základní techniku vrhu; 
 
- dovede rozlišit jednání fair play 

od nesportovního jednání; 
- ovládá základní herní činnosti 

jednotlivce a participuje na týmovém 
herním výkonu družstva; 

 
- zná základní obranné techniky; 
 
 
 
 
 
 
 
- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 
vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

 
Pohybové dovednosti 
Tělesná cvičení 
- pořadová všestranně rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, relaxační aj. jako 
součást všech tematických celků 

 
 
 
 
1) Gymnastika 
- rytmická gymnastika: pohybové, kondiční 

a taneční činnosti s hudebním a rytmickým 
doprovodem 

- šplh 
 
2) Atletika 
- běhy, hody a vrh koulí, 
 
3) Pohybové a sportovní hry 
- florbal, fotbal…apod. 
 
 
 
 
4) Úpoly 
- pády 
- základní sebeobrana 
 
 
5) Bruslení 
- základy bruslení 
 
6) Zdravotní tělesná výchova 
    (dle doporučení lékaře) 
- speciální korektivní cvičení podle druhu 

oslabení 
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vzhledem k poruše svého zdraví; 
- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního  
výkonu z nabídky pohybových aktivit; 

 
 
- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, 

ukazatele své tělesné zdatnosti 
a korigovat si pohybový režim ve shodě 
se zjištěnými údaji; 

 

- pohybové aktivity, zejména gymnastická 
cvičení, pohybové hry, plavání, turistika 
a pohyb v přírodě 

- kontraindikované pohybové aktivity 
 
7) Testování tělesné zdatnosti 
- motorické testy 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 
Celková hodinová dotace: 96 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět patří do vzdělávací oblasti – Vzdělání v IKT, poskytuje základní všeobecné dovednosti 
a vědomosti. Je zařazen do všech tří ročníků. Vychází z RVP 66-52-H/001 Aranžér, předmět je 
provázán se všemi vzdělávacími  předměty a i s odborným výcvikem. Práce s prostředky informačních 
a komunikačních technologií má nejen průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří 
ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět Informační a komunikační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat 
s prostředky IKT a efektivně je využívali v jiných předmětech, dalším vzdělávání, výkonu povolání 
i soukromém životě. Žáci si v předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí se 
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, vyhledávat a zpracovávat 
informace, komunikovat pomocí internetu, ale i pracovat s dalšími prostředky informačních 
a komunikačních technologií. 
Přestože většina žáků přicházející ze základních škol již na určité úrovni prostředky výpočetní techniky 
ovládat umí, jsou jejich znalosti a dovednosti velmi nevyrovnané. Úkolem prvního ročníku je rozdílnou 
počáteční úroveň znalostí a dovedností žáků sjednotit. Cílem je, aby se pro žáka stal počítač běžným 
pracovním nástrojem, napomáhajícím řešení úkolů souvisejících se studiem i budoucí praxí. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Informační a komunikační technologie 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 
 

 
Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, 
souhrnné cíle 
- hardware, software, osobní počítač, principy fungování, části, periferie 
- ovládání klávesnice – základy psaní (ATF, MS Word) 
- základní a aplikační programové vybavení 
- operační systém 
- data, soubor, složka, souborový manažer 
- komprese dat 
- prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením 
- ochrana autorských práv 
- algoritmizace 
- nápověda, manuál 
 Práce se standardním aplikačním programovým vybavením 
- textový procesor  
 

1 

2. 

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením 
- textový procesor 
- tabulkový procesor 
- databáze 
- software pro práci s grafikou 
- sdílení a výměna dat, jejich import a export 
- další aplikační programové vybavení 
 

1 
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3.  

 
Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přeno-
sové možnosti Internetu 
- počítačová síť, server, pracovní stanice 
- připojení k síti 
- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a prostředků 
- e-mail, organizace času a plánování, chat, messenger, videokonference, 
telefonie, FTP 
 
Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet 
- informace, práce s informacemi 
- informační zdroje 
- Internet 
 
 

1 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Předmět vede žáky k tomu, aby základní komunikační dovednosti stavěli na základech tolerance 
a demokratické společnosti a poctivosti. Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje žáků k sobě, ke 
svému okolí i jiným kulturám. 
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má nejen průpravnou funkci pro 
odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Patří k nim: technické 
a programové vybavení učebny, odborná literatura, frontální výuka, skupinová práce, komunikativní 
dialogické metody, výklad, ukázky, návrhy, makety, podpora tvořivosti, neobvyklé postupy a metody 
práce, vysvětlování, postup a popis práce v daném programu spojené s projekcí, diskuse, návštěva 
výstav a galérií dle aktuální nabídky.  

Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy, tzn. z pětistupňového hodnocení, znalosti žáků 
jsou ověřovány těmito způsoby: 
- ústní zkoušení teoretických znalostí, 
- testy, 
- sledováním schopnosti obsluhovat výstupní zařízení PC, 
- samostatné žákovské s využitím textového editoru, tabulkového procesoru, grafického programu, 

ale i dalšího programového vybavení 
- praktické předvedení a vysvětlení. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k učení: 

- uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 
- využívat k učení různé informační zdroje i zkušeností svých a jiných lidí 
- uplatňovat různé způsoby práce, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace včetně 

internetu 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení a kritiku ze strany 

jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru a povolání. 

Kompetence k řešení problémů: 

- učit žáky porozumět zadání úkolu, získat informace a navrhnout způsob řešení, zdůvodnit jej, 
vyhodnotit, ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění 

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 
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Kompetence komunikativní: 

- vést žáky k otevřené všestranné a účinné komunikaci, zejména profesní 
- pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií 
- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
- učit se používat nové aplikace 
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě internet 
- pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
- vést žáky k užívání odborné terminologie. 

Kompetence sociální a personální: 

- rozvíjet u žáků práci v týmu, schopnost spolupráce 
- hodnotit a respektovat práci a výtvarný projev (názor) vlastní i druhých 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
- přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; 
- kriticky hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si vlastní přednosti i meze a nedostatky 
- efektivně se učit: volit vhodné techniky učení a duševní práce, využívat k učení různé pomůcky 

a prostředky. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:  

- v rámci možností a podmínek školy vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, využívání poznatků 
z oblasti dalších předmětů 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 
rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

Matematické kompetence: 

Směřují k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých 
životních situacích, tzn., že absolventi by měli: 
- číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)  
- provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; aplikovat znalosti o základních tvarech 

předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
- aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií: 

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií 
- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
- učit se používat nové aplikace 
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
- získávat a pracovat s informacemi získávat informace z celosvětové sítě Internet 
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, 

audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií 
- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky 

přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 
- znát i možná nebezpečí při využívání internetu a elektronické komunikace 
- dodržovat autorská práva (využívané programové vybavení, používáním textů a obrázků 

z internetu apod.). 
  
Odborné kompetence 
 
Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v oblasti propagace a aranžování 
 
Naučit žáky: 
- vykonávat administrativní činnosti spojené se svým oborem; 
- dodržovat autorská práva. 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, 

tzn., aby absolventi:  
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- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších 
osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení 
jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; 

- znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na 
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem, nebo poškozením zdraví v souvislosti 
s vykonáváním práce); 

- byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo 
úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,  

tzn., aby absolventi: 
- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; 
- dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti; 
- dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali 

požadavky klienta (zákazníka, občana). 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

absolventy učit: 
- znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce; 
- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní 

prostředí; 
- zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady.  
 
Předmětem prolínají průřezová témata: 
Informační a komunikační technologie - oblast vzdělávání v informačních a komunikačních 
technologiích svým obsahem a rozsahem splňuje požadavky (základní úrovně) systému ECDL. 
Objevuje se v celém předmětu. Za základ je zde považován systém certifikací ECDL (European 
Computer Driving Licence). Člověk a svět práce - objevuje se v tématech: práce s počítačem, 
operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle ovládání klávesnice – základy psaní 
(ATF, MS Word), práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti 
Internetu, informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet, informace, práce s informacemi, 
informační zdroje, Internet. 
Žáci se seznámí s těmito oblastmi: 
- práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací; 
- odpovědné rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací; 
- písemné vyjadřování při úřední korespondenci. 
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a komunikačních 
technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého hospodářství. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- používá počítač a jeho periferie 

(obsluhuje je, detekuje chyby, 
vyměňuje spotřební materiál); 

- je si vědom možností a výhod, ale i rizik 
(zabezpečení dat před zneužitím, 
ochrana dat před zničením, porušování 
autorských práv) a omezení (zejména 
technických a technologických) 
spojených s používáním výpočetní 
techniky; 

- ovládá základy psaní na klávesnici; 
 
- aplikuje výše uvedené – zejména 

využívá prostředky zabezpečení dat 
před zneužitím a ochrany dat před 
zničením; 

- nastavuje uživatelské prostředí 
operačního systému; 

- orientuje se v běžném systému – chápe 
strukturu dat a možnosti jejich uložení; 

- rozumí a orientuje se v systému 
adresářů; 

- ovládá základní práce se soubory 
(vyhledávání, kopírování, přesun, 
mazání), odlišuje a rozpoznává 
základní typy souborů a pracuje s nimi; 

- v oborech s vyššími nároky na 
využívání aplikací výpočetní techniky 
ovládá principy algoritmizace úloh a  
sestavuje algoritmy řešení konkrétních 
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé 
elementárnější činnosti za použití 
přiměřené míry abstrakce); 

- využívá nápovědy a manuálu pro práci 
se základním a aplikačním 
programovým vybavením i běžným 
hardware; 

- má vytvořeny předpoklady učit se 
používat nové aplikace, zejména za 
pomoci manuálu a nápovědy, 
uvědomuje si analogie ve funkcích a ve 
způsobu ovládání různých aplikací; 

- vybírá a používá vhodné programové 
vybavení pro řešení běžných 
konkrétních úkolů; 

- vyhotovuje běžné písemnosti spojené 
s oborem – obchodní písemnosti, 
životopis, smlouvy v souladu 
s normalizovanou úpravou; 

-  

 
Práce s počítačem, operační systém, 
soubory, adresářová struktura, souhrnné 
cíle 
- hardware, software, osobní počítač, principy 

fungování, části, periferie 
- ovládání klávesnice – základy psaní (ATF, 

MS Word) 
- základní a aplikační programové vybavení 
- operační systém 
- data, soubor, složka, souborový manažer 
- komprese dat 
- prostředky zabezpečení dat před zneužitím 

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

Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením 

- textový procesor – základy psaní a úpravy 
textu – obchodní korespondence  (MS 
Word) 

 
 
-  
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- vytváří, upravuje a uchovává 

strukturované textové dokumenty se 
zaměřením na obor; 

- ovládá běžné práce s tabulkovým 
procesorem a databází (editace, 
vyhledávání, filtrování, třídění, 
matematické operace, základní funkce, 
tvorba jednoduchého grafu, příprava 
pro tisk, tisk); 

- zná hlavní typy grafických formátů, na 
základní úrovni grafiku tvoří a upravuje, 
např. jednoduché propagační 
prostředky (vizitky, leták apod.); 

- používá běžné základní a aplikační 
programové vybavení; 

- pracuje s dalšími aplikacemi 
používanými v příslušné profesní 
oblasti; 

 

 
Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením 
- textový procesor MS Word 
- tabulkový procesor MS Excel 
- prezentace MS Power Point 
- databáze 
- software pro práci s grafikou  Corel Draw 
- sdílení a výměna dat, jejich import a export 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- chápe specifika práce v síti (včetně 

rizik), využívá jejích možností a pracuje 
s jejími prostředky; 

- samostatně komunikuje elektronickou 
poštou, ovládá i zaslání přílohy, či 
naopak její přijetí a následné otevření; 

- využívá další funkce poštovního klienta 
(organizování, plánování…); 

- ovládá další běžné prostředky online 
a offline komunikace a výměny dat; 

 
- volí vhodné informační zdroje 

k vyhledávání požadovaných informací 
a odpovídající techniky (metody, 
způsoby) k jejich získávání; 

- získává a využívá informace 
z otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání; 

- orientuje se v získaných informacích, 
třídí  je, analyzuje, vyhodnocuje, 
provádí jejich výběr a dále je 
zpracovává; 

 
Práce v lokální síti, elektronická 
komunikace, komunikační a přenosové 
možnosti Internetu 
- počítačová síť, server, pracovní stanice 
- připojení k síti 
- specifika práce v síti, sdílení dokumentů 

a prostředků 
- e-mail, organizace času a plánování, chat, 

messenger, videokonference, telefonie, FTP 
 
 
Informační zdroje, celosvětová počítačová 
síť Internet 
- informace, práce s informacemi 
- informační zdroje 
- Internet 
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- zaznamenává a uchovává textové, 
grafické i numerické informace 
způsobem umožňujícím jejich rychlé 
vyhledání a využití; 

- uvědomuje si nutnost posouzení validity 
informačních zdrojů a použití informací 
relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému; 

- správně interpretuje získané informace 
a výsledky jejich zpracování následně 
prezentuje vhodným způsobem 
s ohledem na jejich další uživatele; 

- rozumí běžným i odborným graficky 
ztvárněným informacím (schémata, 
grafy apod.); 
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EKONOMIKA 
 
Celková hodinová dotace: 64 hodin 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět má odborný charakter. Předmět je zařazen do 2. a 3. ročníku. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu Ekonomika je poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky, které 
jim umožní jednat efektivně a chovat se hospodárně. Žáci získají poznatky potřebné pro založení 
živnosti ve svém oboru, její efektivní hospodárné provozování, pro plnění základních povinností 
podnikatele vůči státu, dodavatelům a odběratelům i základní vědomosti v pracovněprávních vztazích. 
Vědomosti je třeba stále doplňovat a aktualizovat v souladu se změnami v legislativě našeho státu. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Ekonomika 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

2. 

 
- základy tržní ekonomiky 
- zaměstnanci 
- podnikání, podnikatel 
 

1 

3.  

 
- podnik, majetek podniku a hospodaření podniku 
- peníze, mzdy, daně, pojistné 
- daňová evidenční povinnost 
 

1 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Předmět vede žáky k dodržování zákonů a pravidel chování, k zájmu o politické a společenské dění 
a k odpovědnosti za vlastní život. Žáci jsou vedeni k samostatnému myšlení, k diskusi o svých 
názorech i ke kritickému hodnocení důsledků svého chování. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Ve vyučovacím předmětu Ekonomika lze uplatnit jak frontální, tak skupinové vyučování. Vzhledem 
k velkému vlivu společenského a politického dění ve státě na jednotlivé právní normy je vhodné 
zařazovat informace, rozhovory či samostatná vystoupení na aktuální témata. Jednotlivé učivo je 
možné procvičit na konkrétních příkladech. Ve výuce se hojně uplatní práce s konkrétními právními 
normami, vyhledávání potřebných informací a vyplňování dokladů. 

Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy, znalosti žáků je vhodné prověřit průběžně 
krátkým testem, který může být zaměřen na teoretické znalosti i praktické dovednosti. Žák by měl být 
prověřen alespoň jednou za pololetí i ústně. Motivačním prvkem v hodnocení žáků by mělo být 
hodnocení výkonu žáka (ústní zkoušení) ostatními žáky, vyzvednutí předností ve znalostech 
a poukázání na nedostatky, včetně sebehodnocení zkoušeného.  
Zájem o předmět a iniciativu žáků je vhodné podpořit samostatnou prací žáků (zadáním referátu, 
prezentací nejnovějších nebo zajímavých informací k probíranému tématu) a jejím ohodnocením. 
 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k učení: 
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- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené 
výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že 
absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, umět si 
vytvořit vhodný studijní režim a podmínky, uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět 
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména 
v oboru a povolání.  

Kompetence k řešení problémů: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní 
i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro 
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty 
řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, 
uplatňovat při řešení problému různé metody myšlení myšlenkové operace, spolupracovat při 
řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).  

Kompetence komunikativní: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě 
v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že absolventi by měli: vyjadřovat se 
srozumitelně, přesně, umět formulovat své myšlenky, vhodně se prezentovat při oficiálním jednání 
se zaměstnavatelem, zaměstnanci, úřady apod., umět používat vhodné odborné termíny při 
slovním i písemném vyjadřování, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu 
a chování, umět vyhledat informace o možnostech dalšího školního i mimoškolního vzdělávání 
a rekvalifikace.  

Kompetence sociální a personální: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své 
osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, 
spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn., že absolventi 
by měli: jednat odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro 
zájem veřejný, dbát na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovat práva druhých, jednat 
v souladu s morálními principy, aktivně se zajímat o politické a společenské dění u nás a ve světě 
i o veřejné záležitosti lokálního charakteru, chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat 
v duchu udržitelného rozvoje, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a být připraven řešit své 
osobní a sociální problémy, umět myslet kriticky, tj. zkoumat věrohodnost informací, tvořit si vlastní 
úsudek a být schopen o něm diskutovat s jinými lidmi, uvědomovat si vlastní přednosti nedostatky 
a nutnost stálé potřeby přednosti rozvíjet a vzdělávat se, rozhodovat se a plánovat svůj život podle 
svých schopností, adaptovat se na pracovní prostředí i na nové požadavky, pracovat samostatně i 
v týmu a plnit odpovědné úkoly. 

Kompetence pracovní: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních 
a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své 
profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že absolventi by měli: 
efektivně se učit a volit k tomu vhodné techniky učení i duševní práce, kriticky zhodnotit dosažené 
výsledky, přizpůsobovat průběh řešení výsledkům kontroly, využívat při práci efektivně prostředky 
informačních komunikačních technologií, získat reálnou představu o pracovních, platových a jiných 
podmínkách v oboru, umět si vyhledat potřebné informace, orientovat se v ekonomicko-právním 
zabezpečení provozu firmy, umět kalkulovat cenu výrobků a služeb, umět sjednat nákup materiálu, 
odbyt výrobků a služeb, využívat ekonomických informací pro zabezpečení provozu firmy, zvažovat 
při určité činnosti možné náklady, výnosy, zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopad, 
ekonomické nakládání s materiály, energiemi, odpady, vodou apod. s ohledem na životní 
prostřední, chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, 
dodržovat příslušné právní předpisy, které se týkají podnikání, pracovně-právních vztahů, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny, protipožární ochrany. 

 
Předmětem se prolínají průřezová témata: 
Člověk a svět práce, Občan v demokratické  společnosti, Člověk a životní prostředí a Informační a 
komunikační technologie. Téma Občan v demokratické společnosti se plně uplatní v učivu 3. ročníku, 
kde by si žáci měli utvrzovat odpovědný přístup k majetku jednotlivců i celé společnosti, odpovědnost 
za rozvoj své osobnosti a možnosti uplatnění v životě. 
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Téma Člověk a životní prostředí se prolíná učivem nejen 2. ročníku při pochopení tržní ekonomiky 
a chování jednotlivých subjektů v ní (sociální marketing, povinnosti podnikatelský subjektů z hlediska 
ekologie), ale i ve 3. ročníku při posuzování důsledků hospodaření s majetkem z hlediska ekonomiky 
i ekologie, při hodnocení sociálního chování svého i druhých lidí z hlediska zdraví, spotřeby, 
pracovních postupů a technologií a uvědomění si vlastní odpovědnosti za uchování přírodního 
prostředí. Téma Člověk a svět práce je tématem, které se prakticky projevuje ve všech tematických 
celcích obou ročníků – získáním základních znalostí, vědomostí a dovedností v ekonomické oblasti se 
žák snáze orientuje při vstupu na trh práce a uvědomí si význam vzdělávání pro pracovní život 
a úspěšnou kariéru. Téma Informační a komunikační technologie, především dovednosti získané 
v této oblasti je možné využít především v oblasti zpracování referátů na zadaná témata, vyhledávání 
nejnovějších informací a předpisů, vyplňování dokladů, zpracování získaných informací, jednoduchých 
výpočtů. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy; 
- posoudí vliv ceny na nabídku 

a poptávku; 
- stanoví cenu jako součet nákladů, zisku 

a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle 
zákazníků, místa a období; 

- rozpozná běžné cenové triky a klamavé 
nabídky; 
 

- popíše hierarchii zaměstnanců 
v organizaci, jejich práva a povinnosti; 

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

- orientuje se v právních formách 
podnikání a dovede charakterizovat 
jejich základní znaky; 

- vytvoří jednoduchý podnikatelský 
záměr a zakladatelský rozpočet; 

- posoudí vhodné formy podnikání pro 
obor; 

- na příkladu popíše základní povinnosti 
podnikatele vůči státu; 

 

 
Základy tržní ekonomiky 
- potřeby, statky, služby, spotřeba, životní 

úroveň 
- výroby, výrobní faktory, hospodářský cyklus 
- trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, 

cena 
 
 
 
 
Zaměstnanci 
- organizace práce na pracovišti 
- druhy škod a možnosti předcházení škod, 

odpovědnost zaměstnance a odpovědnost 
zaměstnavatele 

 
 
Podnikání, podnikatel 
- podnikání, právní formy 
- podnikatelský záměr 
- obchodní společnosti, typy 

 
 

 
 

32 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- rozlišuje jednotlivé druhy majetku; 
- orientuje se v účetní evidenci majetku; 
- rozliší jednotlivé druhy nákladů 

a výnosů; 
- řeší jednoduché kalkulace ceny; 

 
 

- orientuje se v platebním styku a smění 
peníze podle kurzovního lístku; 

- vyplňuje doklady souvisejících 
s pohybem peněz; 

- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky 

 
Podnik, majetek podniku a hospodaření 
podniku 
- struktura majetku, dlouhodobý majetek, 

oběžný majetek 
- náklady, výnosy, výsledek hospodaření 

podniku 
 
Peníze, mzdy, daně, pojistné 
- peníze, hotovostní a bezhotovostní platební 

styk v národní i zahraniční měně 
- inflace 
- úroková míra 
- mzda časová a úkolová 

 
32 
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na finanční situaci obyvatel a na 
příkladu ukáže, jak se bránit jejím 
nepříznivým důsledkům; 

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

- řeší jednoduché výpočty mezd; 
- vysvětlí úlohu státního rozpočtu 

v národním hospodářství; 
- orientuje se v daňové soustavě, 

charakterizuje význam daní pro stát; 
- řeší jednoduché příklady výpočtu daně 

z přidané hodnoty a daně z příjmu; 
- orientuje se v produktech pojišťovacího 

trhu, vybere nejvýhodnější pojistný 
produkt s ohledem na své potřeby; 

- vypočte sociální a zdravotní pojištění; 
 

- vyhotoví daňový doklad; 
- umí vést daňovou evidenci pro plátce 

i neplátce daně z přidané hodnoty; 
- vyhotoví zjednodušené daňové přiznání 

k dani z přidané hodnoty; 
 

- státní rozpočet 
- daňová soustava, pojišťovací soustava 
- sociální a zdravotní pojištění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daňová evidenční činnost 
- zásady a vedení daňové evidence 
- daňová evidence 
- ocenění majetku a závazků v daňové 

evidenci 
- daňová přiznání fyzických osob 
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ARANŽOVÁNÍ 
 
Celková hodinová dotace: 128 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Má odborně praktický vzdělávací charakter. Vychází z RVP 66-52-H/01 Aranžér. Předmět je zařazen 
do všech ročníků a je provázán s dalšími odbornými předměty: Propagace, Písmo, Odborné kreslení, 
Počítačová grafika a Odborný výcvik . 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Aranžování poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí a praktických dovedností. Cílem techniky 
aranžování je poskytnout žákům znalosti, praktické dovednosti a návyky nezbytné pro práci aranžéra. 
Žáci se seznámí s teorií aranžérských technik a v návaznosti na odborný výcvik si osvojí i dovednosti 
praktického aranžování. Součástí předmětu je ucelený soubor informací o BOZP, hygieně při práci a 
o požárních předpisech. Získají poznatky o materiálech, zařízeních i činnostech, které mohou poškodit 
zdraví, ale i životní prostředí. Žáci se naučí, jak s těmito materiály a zařízeními zacházet, chránit sebe, 
kolektiv, ale i životní prostředí, nebo je nahradit bezpečnějšími či ekologičtějšími variantami. Velký 
význam má i vlastní tvorba žáků, rozvíjení jejich estetického cítění a vkusu, sledování trendů v oblasti 
aranžování u nás i v zahraničí. Seznamují se i s novými materiály, které se objevují na trhu a v rámci 
možností je používají. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Aranžování 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
hygiena práce, požární prevence 
- pracovněprávní problematika BOZP 
- bezpečnost technických zařízení 
Aranžování I. 
- význam práce aranžéra a jeho základní povinnosti 
- bezpečnost práce při aranžérských pracích 
- výkladní skříň a její technické vybavení 
- aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 
- tapetování a potahování ploch 
- barvy a barevné řešení interiérů 
- floristika 

1 

2. 
 

 
Aranžování II. 
- barvy a barevné řešení interiérů 
- zásady aranžování výkladní skříně, interiérů a výstav  
- aranžování zboží všech sortimentních skupin (potraviny, drogistické zb., 

elektro, drobné zboží, knihy, sportovní potřeby, obuv, oděvy, metrový 
textil, nábytek) 

 
Zbožíznalství 
- klasifikace, charakteristika a ochrana zboží (ZBO) 
- zboží základních sortimentních skupin (ZBO) 
- zásady pro aranžování jednotlivých druhů zboží (ZBO) 
- problémy a problémové situace při aranžování zboží (ZBO) 
 

2 
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3.  

 
Aranžování III. 
- metody práce s plotterovou grafikou a písmem 
- dekoratérství a aranžmány pro interiér i exteriér 
- slohovost aranžérské tvorby 
- audiovizuální technologie  
 

1 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žáci získají kompetence v oblasti odborné, které jsou nástrojem pro rozvoj jejich další osobnosti 
v oblasti estetické, komunikativní, ale i personální. Je nezbytně nutným předpokladem, aby žáci již 
v teoretické přípravě přemýšleli o důsledcích svého chování a pak jej převáděli do praktického života. 
Předmět vede dále žáky k tomu, aby způsobem estetického projevu nepobuřovali, neuráželi, či 
nepravdivě informovali a naučili se jednat, projevovat se na základech slušnosti, tolerance, 
demokracie a poctivosti.  

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Patří k nim: odborné 
pomůcky, materiály a nářadí k aranžování, výklad, frontální výuka, skupinová práce, komunikativní 
dialogické metody, ukázky, návrhy, makety, podpora tvořivosti, neobvyklé postupy a metody práce 
s odbornou literaturou, vysvětlování a popis podle obrázků, promítání, diskuse, návštěva výstav a 
galérií dle aktuální nabídky.  

Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy, tzn. z pětistupňového hodnocení, znalosti žáků 
jsou ověřovány těmito způsoby: 
- zpracování návrhů aranžování, 
- písemné testy (min. 1x za pololetí), 
- ústní zkoušení teoretických znalostí, 
- orientační zkoušení teoretických znalostí, 
- samostatné žákovské odborné práce, 
- praktické předvedení a vysvětlení. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k učení: 

- uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 
- využívat k učení různé informační zdroje i zkušeností svých a jiných lidí 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení a kritiku ze strany 

jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru a povolání. 

Kompetence k řešení problémů: 

- učit žáky porozumět zadání úkolu, získat informace a navrhnout způsob řešení, zdůvodnit jej, 
vyhodnotit, ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace. 

Kompetence komunikativní: 

- vést žáky k otevřené všestranné a účinné komunikaci, zejména profesní 
- vést žáky k užívání odborné terminologie 
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
- zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
- snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
- zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 
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Kompetence sociální a personální: 

- rozvíjet u žáků práci v týmu, schopnost spolupráce 
- hodnotit a respektovat práci a výtvarný projev (názor) vlastní i druhých 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové). 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:  

- v rámci možností a podmínek školy vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, využívání poznatků 
z oblasti dalších předmětů 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 
rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií  

- a pracovat s informacemi získávat informace z celosvětové sítě Internet 
- využívat poznatky z předmětu počítačová grafika pro využití plotterové grafiky a písma 

 
Odborné kompetence 

Kompetence zhotovovat propagační prostředky, aranžovat a dekorovat výkladní skříně, ucelené 
prostory expozic a výstav 

učit žáky: 
- ovládat základní techniky aranžérských prací v oblasti obchodu, reklamy, propagace, floristiky 
- zhotovit scénář, návrh, maketu  
- teorii aranžování s ohledem na sortiment zboží, sezónu, společenskou příležitost 
- využívat poznatky z dějin výtvarného a lidového umění. 

Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v oblasti propagace a aranžování 

naučit žáky: 
- vykonávat administrativní činnosti spojené s aranžováním a vystavováním exponátů; kalkulovat 

spotřebu aranžérského materiálu a provedených prací 
- orientovat se v sortimentu zboží na současném trhu, dodržovat zásady hygieny a ochrany zboží. 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, 

tzn., aby absolventi:  
- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších 

osob) jako  jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;  
- znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární prevence  
- osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, včetně zásad ochrany 

zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali 
možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných 
rizik  

- znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na 
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti 
s vykonáváním práce) 

- byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo 
úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,  

tzn., aby absolventi: 
- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
- dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
- dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali 

požadavky klienta (zákazníka, občana). 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

absolventy učit: 
- znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce 
- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní 

prostředí. 
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Předmětem se prolínají průřezová témata:  Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Informační 
a komunikační technologie.  

Člověk a životní prostředí 

Objevuje se zejména v tematických celcích: 
- BOZP a hygiena při práce 
- aranžérské materiály – využití odpadových materiálů 
- barvy a barevné řešení – upřednostňovat používání ekologický barev, správné zacházení s ředidly 

a dalšími prostředky, které znehodnocují životní prostředí. Environmentální výchova - zejména 
třídění odpadových materiálů. 

Člověk a svět práce 

Objevuje se zejména v tematickém celku: 
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 
- pracovněprávní problematika BOZP 
- Aranžování I. 
- bezpečnost technických zařízení 
- význam práce aranžéra a jeho základní povinnosti 
- bezpečnost práce při aranžérských pracích. 

Informační a komunikační technologie  

objevuje se zejména v tematickém celku: 
- Aranžování II. 
- metody práce s plotterovou grafikou a písmem. 
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Rozpis učiva a výsledky vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- rozumí základním pojmům z oboru;  
- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární prevence; 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění 
strojů a zařízení postupuje v souladu 
s předpisy a pracovními postupy;  

- uvede příklady bezpečnostních rizik, 
event. nejčastější příčiny úrazů a jejich 
prevenci;  

- poskytne první pomoc na pracovišti; 
- uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 
úrazu; 

- dodržuje bezpečnost a hygienu práce 
při aranžérských činnostech; 

 
- používá různé druhy aranžérských 

materiálů, pracovních pomůcek, včetně 
využití odpadového materiálu; 

- využívá poutače, aranžérské pomůcky 
a dekorace v návrzích; 

 
 
 
 
- zná základní techniky přípravy a úpravy 

podkladových ploch – použití 
makulatury, tapetování i nepravidelných 
tvarů, potahování různým materiálem, 
aplikace samolepících folií; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zná jednotlivá dělení barev, jejich 

míchání; 
 
 
- zná základy floristiky a umí zhotovit 

aranžmá k různým příležitostem; 
- dovede zhotovit vhodnou květinovou 

výzdobu interiéru 
 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
hygiena práce, požární prevence 
- pracovněprávní problematika BOZP 
- bezpečnost technických zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Aranžování I. 
- význam práce aranžéra a jeho základní 

povinnosti 
- bezpečnost práce při aranžérských pracích 
- výkladní skříň a její technické vybavení 
- světlo, zvuk a pohyb ve VS 
- grafické znázornění různého osvětlení 
- další technické vybavení VS 
- aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 
- výroba papíru 
- papírové materiály – formáty 
- dřevo, kov, sklo 
- folie a plasty 
- přírodní materiály 
- aranžování zboží všech sortimentních 

skupin 
- měkké, tvrdé 
- potravinářské, nepotravinářské 
- tapetování a potahování ploch 
- tapety a lepidla, nářadí 
- vyměřování tapetované plochy 
- makulatura 
- postup při tapetování 
- tapetování nepravidelných tvarů 
 
- barvy  
- druhy barev, jejich dělení, doplňkové barvy, 

míchání a nanášení barev 
- psychologické působení barev 
- zásady aranžování výkladní skříně, interiérů 

a výstav  
- prostorové řešení – souměrné 
- prostorové řešení – nesouměrné 
 

 
32 
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 - materiál pro floristiku 
- druhy vazeb 
- kompozice 
- práce se sušinou a s živými rostlinami 
 

 
 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- zná jednotlivá dělení barev, jejich 

míchání; 
- umí tvořit barevné kontrasty, 

kombinovat barvy tak, aby tvořily 
harmonický celek; 

- zná základní techniky přípravy a úpravy 
podkladových ploch – nátěry různých 
povrchů, použití makulatury, 
tapetování, potahování různým 
materiálem, aplikace samolepících folií; 

- využívá poznatky o barvách, jejich 
způsobu nanášení a využívá jejich 
psychologických účinků; 

 
 
- využívá různých aranžérských technik 

s ohledem na prostor, sortiment zboží, 
sezónu, společenskou příležitost; 

- zná rozdíl v aranžování tvrdého 
a měkkého zboží; 

- využívá poznatky o specifických 
vlastnostech zboží a s ohledem na ně 
zboží aranžuje; 

- umí vyzvihnout při aranžování užitné, 
estetické vlastnosti zboží, zdůraznit 
jeho přednosti, kvalitu, funkčnost, 
design, ale i cenovou výhodnost apod.; 

- je schopen řešit problémy a zvládá 
problémové situace vzniklé při 
aranžování zboží; 

 
 
 
 
 
- ví, jak chránit užitné vlastnosti zboží při 

aranžérské práci;  
- ovládá vybrané odborné výrazy; 
- dodržuje zásady hygieny a ochrany 

zboží; 
- zvládá metody hodnocení jakosti zboží 

významné z hlediska potřeb praxe; 
- objasní mechanické, chemické, 

biologické a společenské vlivy působící 
na zboží, chápe důsledky používání 

 
Aranžování II. 
- barvy a barevné řešení interiérů 
- druhy barev, jejich dělení, doplňkové barvy 

a míchání 
- psychologické působení barev 
- barva a prostor (interiér) 
- techniky nanášení barev 
- zásady aranžování výkladní skříně, interiérů 

a výstav  
- prostorové řešení: souměrné a nesouměrné 
 
 
 
 
Obecné zásady aranžování základní skupiny 
zboží z hlediska aranžování 
- zásady vystavování tvrdého zboží 

(potravinářské a nepotravinářského) 
- zásady aranžování měkkého poddajného 

zboží 
- aranžování zboží všech sortimentních 

skupin 
- potraviny – zelenina, maso, pečivo… 
- spotřební zboží 
- elektrospotřebiče 
- textil, oděvy, metrový textil, textilní 

galanterie 
- obuv, kožené zb. 
- bytový textil 
- nábytek a bytové doplňky 
- drobné spotřební zboží – drogerie, klenoty, 

kniha, sportovní potřeby, sklo – porcelán, 
domácí potřeby 

- květiny, zahradnické potřeby 
 
Zbožíznalství 
- klasifikace, charakteristika a ochrana zboží  
- zboží základních sortimentních skupin  
- zásady pro aranžování jednotlivých druhů 

zboží  
- problémy a problémové situace při 

aranžování zboží 
 

64 
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nevhodných, poškozených, špatně či 
nedostatečně označených obalů; 

- dodržuje zásady pro aranžování 
jednotlivých druhů zboží; 

- ovládá problematiku hlavních 
sortimentních skupin z hlediska potřeb 
aranžérské praxe; 

- uplatňuje estetické požadavky při 
úpravě, balení, vystavování zboží 
různého sortimentu; 

- obměňuje sortiment na základě 
sledování nových směrů vývoje 
nabídky; 

 
 

 
 
 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- připraví grafiku a písmo na PC; 
- převede do křivek ve vektorové grafice; 
- vyseparuje jednotlivé barvy v PC; 
- umí aplikovat folie na různé povrchy; 
- volí vhodné druhy folií s ohledem na 

jejich trvanlivost, adhezi, místo použití; 
- aranžuje výkladní skříně, interiéry 

a výstavky za použití technického 
vybavení a různých aranžérských 
technik s ohledem na sortiment zboží, 
sezónu, společenskou příležitost; 

- využívá audiovizuálních technologií; 
- využívá při výstavách, úpravě interiérů i 

dovednosti z floristiky; 
- vykonává administrativní činnosti 

spojené s aranžováním 
a vystavováním; 

 

 
Aranžování III. 
- metody a zásady práce s plotterovou 

grafikou a písmem 
- hlavní zásady přípravy na PC 
- separace a přenášení 
- montáž na rovné, nerovné a velké plochy 
- dekoratérství a aranžmány pro interiér 

i exteriér 
- využití floristiky 
- dekorování stěn, nábytku 
- textilní dekorace (řasení, vrapování atd.) 
- prostorové dekorace 
- slohovost aranžérské tvorby 
- audiovizuální technologie 
- druhy technických zařízení 
- floristická tvorba (možnost semináře) 
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ODBORNÉ KRESLENÍ 
 
Celková hodinová dotace: 80  
 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět je zařazen do všech ročníků. Vychází z RVP 66-52-H/001 Aranžér.  

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout žákům znalosti o základech perspektivy. Důraz je kladen na podporu 
rozvíjení osobitého rukopisu. Žáci se seznámí s jednotlivými druhy perspektivy a jejím použití při 
malbě, kresbě i dalších výtvarných projevech. Seznámí se s jednotlivými druhy barev a materiálů, 
které se používají při výtvarných technikách. Žák se naučí rozlišovat a dělat jednotlivé základní 
kreslířské a malířské techniky. Naučí se do výtvarného vyjádření vnášet svůj vlastní názor, rukopis, 
projev a snaží se vystihnout sdělení obsahu výtvarné práce vhodnou formou. Žák dělá studie 
předmětů, plenéru a lidské postavy. Zde uplatní poznatky z druhých předmětů a znalostí ze ZŠ, např. 
z přírodopisu, biologie, geometrie, aranžování, propagace, písma apod. Žáci jsou vedeni k tomu, aby 
aplikovali veškeré poznatky o kompozici, perspektivě, nauce o barvách, písmu, poznatky z propagace 
a dovedli tak navrhnout např. propagační prostředek jako kompletní výtvarný objekt (barvy, formu, 
obsah, písmo, výtvarné zpracování) a to vše s ohledem na způsob realizace, který určí. Při práci vždy 
dodržuje pravidla BOZP, komunikuje o problematice na odborné úrovni, sleduje nové trendy ve 
výtvarném umění a seznamuje se i s novými materiály, které se objevují na trhu. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Odborné kreslení 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

-  
- barvy a materiály 
- kresba a její techniky 
- malířské techniky 
- základní tvary a metrika měření 
- základy perspektivy 
 

1 

2. 

 
- speciální a kombinované techniky 
- kresba podle názoru 
- studie a stylizace lidské figury 
 

1 

3. 

 
- studie a stylizace lidské figury 
- kresba propagačních prostředků 
 

0,5 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žáci získají kompetence v oblasti odborné, které jsou nástrojem pro rozvoj jejich další osobnosti 
v oblasti estetické, komunikativní, ale i personální. Je nezbytně nutným předpokladem, aby žáci již 
v teoretické přípravě přemýšleli o důsledcích svého chování a pak jej převáděli do praktického života. 
Předmět vede dále žáky k tomu, aby způsobem estetického projevu nepobuřovali, neuráželi, či 
nepravdivě informovali a naučili se jednat, projevovat se na základech slušnosti, tolerance, 
demokracie a poctivosti.  
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Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru výtvarných prací a obsahu učiva: 
odborné pomůcky, materiály a nářadí  pro odborné kreslení, výklad, frontální výuka, skupinová práce, 
komunikativní dialogické metody, podpora tvořivosti, neobvyklé postupy a metody práce s odbornou 
literaturou, vysvětlování a popis podle obrázků, promítání, diskuse, návštěva výstav a galérií dle 
aktuální nabídky.  

Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy, tzn. z pětistupňového hodnocení, znalosti žáků 
jsou ověřovány těmito způsoby: 
- výtvarné práce - praktické ukázky, 
- písemné i srovnávací testy (min. 1x za pololetí), 
- ústní zkoušení teoretických znalostí, 
- orientační zkoušení teoretických znalostí, 
- praktické předvedení a vysvětlení. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k učení: 

- uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 
- využívat k učení různé informační zdroje i zkušeností svých a jiných lidí 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení a kritiku ze strany 

jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru a povolání. 

Kompetence komunikativní: 

- znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru a povolání 
- vést žáky k otevřené všestranné a účinné komunikaci, zejména profesní 
- vést žáky k užívání odborné terminologie. 

Kompetence sociální a personální: 

- rozvíjet u žáků práci v týmu, schopnost spolupráce 
- hodnotit a respektovat práci a výtvarný projev (názor) vlastní i druhých. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

- v rámci možností a podmínek školy vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, využívání poznatků 
z oblasti odborného kreslení, estetiky, propagace, aranžován, výtvarných oborů, ale i ekologie, 
ekonomie a dalších předmětů. 
 

Odborné kompetence 

Zhotovovat propagační prostředky, aranžovat a dekorovat výkladní skříně, ucelené prostory expozic a 
výstav, 

tzn., aby absolventi: 
- vytvářeli propagační prostředky různého charakteru 
- ovládali výtvarné techniky 
- navrhnout propagační prostředek s ohledem na cíl, funkčnost, estetiku a vhodnost materiálu. 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,  

tzn., aby absolventi: 
- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
- zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,  

tzn., aby absolventi: 
- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i dalších osob 
- zejména dbá bezpečnosti při používání barev. 
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Předmětem prolínají průřezová témata:  
Občan v demokratické společnosti - je obsažen v celém předmětu, protože žák vyjadřuje svobodně 
svůj názor prostřednictvím výtvarného projevu, utváří si osobní postoj a názor, vede k dostatečnému 
sebevědomí a k tomu, aby se žák snažil svůj projev, názor obhájit. Jako námět některých prací bývají 
použita i aktuální společenská témata.  
Člověk a životní prostředí - objevuje se jako námět některých výtvarných prací, chrání životní prostředí 
používáním ekologicky nezávadných barev. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- používá základy odborného kreslení;  
- používá výtvarné techniky a jejich 

aplikaci v návrhářské práci;  
- vytváří kresbu podle názoru, včetně 

použití různých technik, používá 
základy figurální kresby; 

- aplikuje poznatky z oblasti perspektivy 
při malbě a kresbě; 

 
Odborné kreslení 
- barvy a materiály 
- kresba a její techniky 
- výstavba kresby 
- druhy šrafování 
- malířské techniky 
- mokré a suché 
- základní tvary a metrika měření 
- základy perspektivy 
- pojmy – horizont, úběžník, rovina, průmětna 

atd. 
- druhy 
- nadhled, podhled 
- perspektiva v plenéru 
- zobrazení výkladní skříně 
 

 
32 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- umí rozeznat a vytvořit různé výtvarné 

techniky; 
- dovede vzájemně kombinovat techniky 

výtvarného projevu; 
- používá netradiční postupy, je tvořivý; 
- vytváří kresbu podle názoru; 
- používá výtvarné techniky a jejich 

aplikaci v návrhářské práci;  
- používá základy figurální kresby; 
 

 
Odborné kreslení 
- speciální a kombinované techniky 
- koláž, asambláž, frotáž 
- kombinování různých výtvarných technik 
- textilní techniky 
- kresba podle názoru 
- ukázky izmů 
- studie a stylizace lidské figury 
 

 
32 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- používá základy figurální kresby, jejího 

zjednodušení; 
- využívá při tvorbě propagačních 

prostředků figurální kresbu, stylizaci 
a různé výtvarné techniky; 

 

 
Odborné kreslení 
- studie a stylizace lidské figury 
- ukázky: Pop Art – A. Warhol… 
- kresba propagačních prostředků 
 
 

 
16 
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PÍSMO 
Celková hodinová dotace: 128  
 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět je zařazen do všech ročníků. Vychází z RVP 66-52-H/01 Aranžér.  

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout žákům znalosti o základech tvorby a užití písma. Žák získá poznatky 
o vývoji písma, dělení písma, o jeho užití v ploše i o barevném řešení písma. Předmět klade důraz na 
to, aby žák dovedl psát, konstruovat i kreslit písmo, vytvářel a používal negativní i plastické písmo, 
uplatnil poznatky o kompozici a dovedl vytvořit různé druhy textů (cenovky, letáčky apod.), propagační 
texty, kompozice z písma, ale i kaligrafie. Důraz je kladen na podporu rozvíjení osobitého rukopisu 
u skriptů - ručně psaných písem. 
Zde uplatní poznatky z druhých předmětů a znalostí např. geometrie, aranžování, propagace apod. 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby aplikovali veškeré poznatky o kompozici, nauce o barvách, písmu, 
poznatky z propagace a dovedli tak navrhnout např. propagační prostředek jako kompletní výtvarný 
objekt (barvy, formu, obsah, písmo, výtvarné zpracování) a to vše s ohledem na způsob realizace, 
který určí. Při práci vždy dodržuje pravidla BOZP, komunikuje o problematice na odborné úrovni, 
sleduje nové trendy v oboru. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Písmo 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- písmo v propagaci 
- historie a vývoj písma 
- základní forma jednoprvkového písma 
- základní forma švihového písma 
- základní forma konstruovaného písma 
 

2 

2. 
 

 
- základní forma konstruovaného písma 
- dvouprvkové písmo 
- písmo a barva 
- proporce písma a plocha 
 

1 

3. 
 

 
- vztah formy k obsahu 
- rozmnožovací techniky písma 
- plastické písmo 
- propagační prostředky s použitím písma 
 

1 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žáci získají kompetence v oblasti odborné, které jsou nástrojem pro rozvoj jejich další osobnosti 
v oblasti estetické, komunikativní, ale i personální. Velký význam má i vlastní tvorba žáků, rozvíjení 
jejich estetického cítění a vkusu, sledování trendů v oboru. Je nutné, aby žáci již v teoretické přípravě 
přemýšleli o důsledcích svého chování a pak jej převáděli do praktického života. Předmět vede dále 
žáky k tomu, aby způsobem estetického projevu jednali na základech slušnosti, tolerance, demokracie 
a poctivosti, nepobuřovali, neuráželi, či nepravdivě informovali.  
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Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru prací a obsahu učiva: odborné pomůcky, 
materiály a nářadí pro písmo, výklad, praktické předvádění tvorby písma a zacházení s nástroji na 
jeho tvorbu, frontální výuka, skupinová práce, komunikativní dialogické metody, podpora tvořivosti, 
neobvyklé postupy a metody práce s odbornou literaturou, vysvětlování a popis podle obrázků, 
promítání, diskuse, návštěva výstav a galérií dle aktuální nabídky.  

Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy, tzn. z pětistupňového hodnocení, znalosti žáků 
jsou ověřovány těmito způsoby: 
- práce z písma, praktické ukázky, 
- písemné i srovnávací testy (min. 1x za pololetí), 
- ústní zkoušení teoretických znalostí, 
- orientační zkoušení teoretických znalostí, 
- praktické předvedení a vysvětlení. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence komunikativní: 

- vést žáky k otevřené všestranné a účinné komunikaci, zejména profesní 
- vést žáky k užívání odborné terminologie. 

Kompetence sociální a personální: 

- rozvíjet u žáků práci v týmu, schopnost spolupráce 
- hodnotit a respektovat práci a výtvarný projev (názor) vlastní i druhých. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

- v rámci možností a podmínek školy vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, využívání poznatků 
z oblasti odborného kreslení, estetiky, propagace, aranžován, výtvarných oborů, ale i ekologie, 
ekonomie a dalších předmětů. 

 
Odborné kompetence: 

Zhotovovat propagační prostředky, aranžovat a dekorovat výkladní skříně, ucelené prostory expozic a 
výstav,  

tzn., aby absolventi: 
- vytvářeli různé druhy písma 
- ovládali techniky zhotovení písma a jeho vhodné užití 
- zhotovovali cenovky, popisky a grafické informace k vystaveným exponátům 
- zvolili vhodné písmo pro konkrétní cíl, např. propagační prostředek, kaligrafii apod. 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, 

tzn., aby absolventi: 
- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
- zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). 
 
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje,  
tzn., aby absolventi: 
- znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení 
- zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 
- nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na 

životní prostředí. 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,  

tzn., aby absolventi: 
- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i dalších osob 
- zejména dbá bezpečnosti při používání nástrojů a pomůcek při tvorbě písma barev. 
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Předmět vede žáky k  rozvíjení zejména kompetence odborné, pracovní, sociální a personální 
a v neposlední řadě také komunikativní. 
 
Předmětem prolínají průřezová témata: 
Člověk a životní prostředí - objevuje se jako námět některých prací z písma, chrání životní prostředí 
používáním ekologicky nezávadných barev a materiálů. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- využívá poznatků z historie písma; 
 
 
 
 
- zhotovuje psaná a švihová písma 

a jednoduché texty;  
 
 
- používá  zásady řazení písma – rozpal; 

 
Písmo 
- písmo v propagaci 
- historie a vývoj písma 
- předstupně písma 
- zaniklá písma 
- historie písmáctví v Čechách 
- dělení písma – osnova, rody, znaky 
- základní forma jednoprvkového písma 
- základní tahy – tužka, pero 
- psaná forma přímého grotesku 
- psaná forma kruhového grotesku 
- řazení písmen do slov, vět, tvorba slovních 

celků – textů 
- psaní jednoduchých propag. textů 
- základní forma švihového písma 
- psaní perem, štětcem 
- psaní jednoduchých textů  
- základní forma konstruovaného písma 
- zásady tvorby konstruovaného písma – 

pomůcky a postupy 
 

 
 

64 

 
 
 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
P

o
č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- vytváří z psaného a konstruovaného 

písma texty a kompozice, včetně 
barevného řešení; 

- umí technicky a čistě vyrýsovat 
konstruované písmo; 

 
 
- využívá barevných kontrastů, 

negativního a pozitivního písma; 
 
 
- využívá poznatků o proporcích písma; 
- umí písmo umístit v ploše a zná druhy 

členění textu; 

 
Písmo 
- základní forma konstruovaného písma 
- zásady tvorby  
- praktické provedení konstruovaného 

jednoprvkového písma 
- dvouprvkové písmo 
- specifické znaky písma, antikvy, italienky 

a egyptienky 
- praktické provedení konstruovaného 

dvouprvkového písma 
- písmo a barva 
- negativ, pozitiv 
- kontrast, doplňkové barvy 
- proporce písma a plocha 
- zásady řešení textu v ploše – členění textu 

do řádku a řádků do plochy 
- kombinace verzálek a minusek 
- velikosti písma pro danou plochu 
- vnitřní světlost písmen a úprava tahů 
 

 
32 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- volí vhodné písmo k obsahu; 
- zná, aplikuje rozmnožovací techniky 

písma; 
- používá písmo při tvorbě propagačních 

prostředků a při aranžování, včetně 
zhotovení a použití šablon;  

 
Písmo 
- vztah formy k obsahu 
- rozmnožovací techniky písma 
- tvorba šablony – druhy šablon 
- tupování, stříkání 
- sítotisk, serigrafie, 
- počítačové programy 
- plastické písmo 
- perspektivní zobrazení  
- 3D – způsob zhotovení 
- propagační prostředky s použitím písma  
- vztah písma a zboží 
- písmo a propagační prostředky 
 

 
32 
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PROPAGACE 
 
Celková hodinová dotace: 80 hodin 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Má odborně praktický vzdělávací charakter. Vychází z RVP 66-52-H/01 Aranžér. Předmět je zařazen 
do všech ročníků a je provázán s dalšími odbornými předměty: Aranžování, Písmo, Odborné kreslení, 
Počítačová grafika a Odborný výcvik. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět Propagace poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí a praktických dovedností. Cílem je 
poskytnout žákům znalosti, praktické dovednosti a návyky nezbytné pro práci v oblasti propagace a 
reklamy. Žáci se seznámí s teorií a odborným názvoslovím, v návaznosti na odborný výcvik si osvojí 
praktické dovednosti potřebné ke zhotovování propagačních prostředků. Získají poznatky o formách 
propagace, propagačních prostředcích, plánování propagačních akcí, finačních otázkách spojených 
s propagací, zařízeních sloužících k výrobě propagace, o materiálech vhodných k tvorbě 
propagačních prostředků a způsobech jejich zhotovení. Žáci se orientují v základních marketingových 
pojmech a v tržním prostředí. Velký význam má i vlastní tvorba žáků, rozvíjení jejich estetického cítění 
a vkusu, sledování trendů v oblasti propagace a reklamy u nás i v zahraničí.  
 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

 Propagace 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- vývoj propagace 
- základní pojmy a odborná terminologie, 
- propagační prostředky 
- hlavní metody a formy propagace 
- propagační akce 
 

1 

2. 
 

 
- tvorba propagačních prostředků, předmětů 
- přehled tiskových technik 
- základní orientace v marketingových komunikacích, zejména v propagaci 
 

1 

3.  

 
- firemní design, jednotný vizuální styl firmy 
- reklama a její realizace 
 

0,5 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Součástí výuky Propagace je vést žáky k pochopení pravidel soužití v demokratické společnosti, 
vytvářet předpoklady pro tvořivou práci a rozvíjet estetické cítění a vkus. Předmět vede k tomu, aby 
žáci vhodně volenými propagačními prostředky a způsoby prezentace byli schopni informovat 
potenciální zákazníky o existenci výrobku nebo služby, využívat propagaci jako osvědčený a účinný 
nástroj marketingu. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Patří k nim: slovní 
výklad, praktické samostatné práce, písemné i ústní prověřování učiva, práce ve skupinách, případně 
návštěvy výstav, muzeí, agentur. 
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Hodnocení výsledků žáků 

Učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka během vyučovací hodiny, žáci dostávají zpětnou 
vazbu v podobě průběžného slovního hodnocení. Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy, 
tzn. z pětistupňového hodnocení. 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k učení: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené 
výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že 
absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, umět si 
vytvořit vhodný studijní režim a podmínky, uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět 
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. 
výklad), pořizovat si poznámky, využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně 
zkušeností svých i jiných lidí, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat 
hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí, znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména 
v oboru a povolání. 

 

Kompetence k řešení problémů: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní 
i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro 
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty 
řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, 
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace, volí prostředky 
a způsoby (pomůcky, studijní literaturu) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností 
a vědomostí nabytých dříve, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).  
 

Kompetence komunikativní: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě 
v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že absolventi by měli: vyjadřovat se 
přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se 
prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 
jazykově správně, účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, 
zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty, snažit se dodržovat jazykové 
a stylistické normy i odbornou terminologii, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami 
kultury projevu a chování, pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, 
být motivování k prohlubování svých jazykových dovedností.  
 

Kompetence sociální a personální: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své 
osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, 
spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn., že absolventi 
by měli: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání 
a chování v různých situacích, stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, 
zájmové  a pracovní orientace a životních podmínek, reagovat adekvátně na hodnocení svého 
vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku, ověřovat si získané 
poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí, mít odpovědný vztah ke svému 
zdraví, pečovat o svůj fyzický a dušení rozvoj, být si vědom důsledků nezdravého životního stylu 
závislostí, adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností 
a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být 
finančně gramotný, pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných 
činností, přijímat a odpovědně plnit ověřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy na 
zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých, přispívat k vytváření vstřícných 
mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům 
v přístupu k druhým. 

Kompetence pracovní: 
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- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních 
a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své 
profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že absolventi by měli: mít 
odpovědný postoje k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, uvědomovat si význam 
celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, mít 
přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně 
rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze, mít reálnou představu o pracovních, 
platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je 
srovnávat se svými představami a předpoklady, umět získávat a vyhodnocovat informace 
o pracovních i vzdělávacích příležitostech, vyžívat poradenských a zprostředkovatelských služeb 
jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání, znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů 
a pracovníků. Žáci si efektivně organizují čas vymezený pro splnění zadaného úkolu. 
 
Odborné kompetence:  
  
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni zhotovovat propagační prostředky, 
aranžovat a dekorovat výkladní skříně, ucelené prostory expozic a výstav,  
 
tzn., aby absolventi:  
 
vytvářeli propagační prostředky různého charakteru, zpracovávali propagační úkol na dané téma 
libreto, scénář, návrh, maketa a realizace, navrhovali, realizovali a propagačně zajišťovali 
propagační akce menšího rozsahu, vykonávali obchodně-podnikatelské aktivity v oblasti 
propagace, dodržovali a uplatňovali zásady obchodního jednání a zásady podnikatelské etiky při 
jednání s obchodními partnery a spolupracovníky. 
 
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,  
 
tzn., aby absolventi:  
 
chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržovali 
stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na 
pracovišti, dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). 
 
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje,  
 
tzn. aby absolventi:  
 
znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení, 
zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 
možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, efektivně hospodařili 
s finančními prostředky, nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami 
ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. 

 
Předmětem prolínají průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti – prolíná se v celém předmětu Propagace. Žáci mají mít vhodnou 
míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku. Jsou schopni odolávat 
myšlenkové manipulaci, kriticky hodnotí a optimálně využívají masová média pro své různé potřeby. 
Člověk a životní prostředí – vede žáky k tomu, aby chápali postavení člověka v přírodě a vlivy 
prostředí na jeho zdraví a život. 
Člověk a svět práce – objevuje se ve většině témat předmětu a jeho účelem je vést žáky 
k odpovědnosti za vlastní život, uvědomit si význam vzdělání a celoživotního učení pro život. 
Informační a komunikační technologie – slouží ke vyhledávání a zpracovávání informací potřebných 
pro práci v oblasti propagace. 
 
 
 
 



Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01   Příbram 

 

  98 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- má základní znalosti o vývoji 

propagace, včetně odborné 
terminologie;  

- zná hlavní metody a formy propagace, 
včetně úlohy propagačních prostředků;  

Úvod - obsah a význam předmětu 

- základní pojmy a odborná terminologie, 
vývoj propagace 

- propagační prostředky 
- hlavní metody a formy propagace, 

propagační akce 
 

 
 

32 

 
 
 
2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- navrhuje, zhotovuje a instaluje 

propagační prostředky s ohledem na 
funkčnost, estetiku a vhodnost 
materiálu; 

- užívá grafických technik v propagační 
práci; 

- zná vzájemný vztah marketingu 
a propagace a vhodně používá 
symboly; 

 

Propagace 

- tvorba propagačních prostředků, předmětů 
- přehled tiskových technik 
- základní orientace v marketingových 

komunikacích, zejména v propagacích 
 

 
 

32 

 
 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- navrhuje a realizuje propagační akci na 

dané téma; 
 

Propagace 

- firemní design, jednotný vizuální styl firmy 
- reklama a její realizace 

 
 

16 
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POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 
 
Celková hodinová dotace: 80 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Má odborně praktický vzdělávací charakter. Předmět je zařazen do 2. a 3. ročníku. Vychází z RVP   
66-52-H/01 Aranžér, předmět je provázán s dalšími odbornými předměty: Propagace, Písmo, Odborné 
kreslení a Odborný výcvik. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Počítačová grafika poskytuje žákům ucelené informace o metodice, metodách a formách propagace, 
jejíž nedílnou součástí je i počítačová grafika. Žáci získávají mnoho praktických dovedností při 
používání počítače jako prostředku grafické tvorby. Cílem je poskytnout žákům znalosti, praktické 
dovednosti a přehled možností využití počítače pro práci aranžéra. Žáci se seznámí s počítačovou 
grafikou a v návaznosti na odborný výcvik si osvojí práci v grafickém programu. Velký význam má 
i vlastní tvorba žáků, rozvíjení jejich estetického cítění a vkusu, sledování trendů v této oblasti u nás 
i v zahraničí. Žáci se seznamují i s novým technickým i programovým vybavením, která se objevují na 
trhu, slouží ke grafické práci na PC a v rámci možností je používají. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Počítačová grafika 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

2. 
 

 
- ovládací prvky vybraného grafického programu (např. Corel DRAW) 
- manipulace a úprava objektů 
- textový editor 
- barvy obrysu a vyplnění, včetně přechodů 
 

1 

3.  

 
- příprava pro tisk a tisk 
- import a export 
- tvorba jednoduchých propagačních prostředků v programu (např. Corel 

DRAW) 
 

1,5 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žáci získají kompetence v oblasti odborné, které jsou nástrojem pro rozvoj jejich další osobnosti 
v oblasti estetické, komunikativní, ale i personální. Vzdělání směřuje k adaptabilitě žáků na nové 
podmínky, k jejich schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat, tj. k flexibilitě a kreativitě žáků. 
Předmět vede dále žáky k  rozvoji specifických schopností a nadání žáků, k rozvoji myšlenkových 
operací žáků (analýza, syntéza, indukce, dedukce, generalizace, abstrakce, konkretizace, srovnávání, 
uspořádání, třídění aj.), jejich paměti a schopnosti koncentrace, k tomu, aby způsobem estetického 
projevu dovedli upoutat, byli originální, vystihli ideu zadaného úkolu. Dále získané kompetence 
směřují k osvojení poznatků, pracovních postupů a nástrojů potřebných pro kvalifikovaný výkon 
povolání a pro dobré uplatnění se na trhu práce. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Patří k nim: technické 
a programové vybavení učebny, odborná literatura, frontální výuka, skupinová práce, komunikativní 
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dialogické metody, výklad, ukázky, návrhy, makety, podpora tvořivosti, neobvyklé postupy a metody 
práce, vysvětlování postupu a popis práce v daném programu spojené s projekcí, diskuse, návštěva 
výstav a galérií dle aktuální nabídky.  

Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy, tzn. z pětistupňového hodnocení, znalosti žáků 
jsou ověřovány těmito způsoby: 
- používání ovládacích prvků grafického programu, 
- ústní zkoušení teoretických znalostí, 
- sledováním schopnosti obsluhovat výstupní zařízení PC, 
- samostatné žákovské grafické práce s využitím textového editoru i grafického programu, 
- schopnost manipulace s objekty, definovat barvy výplně a obrysu, vytvářet základní tvary a objekty 

pomocí křivek, 
- praktické předvedení a vysvětlení. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k učení: 

- uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 
- využívat k učení různé informační zdroje i zkušeností svých a jiných lidí 
- uplatňovat různé způsoby práce, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, včetně 

internetu 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení a kritiku ze strany 

jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru a povolání. 

Kompetence k řešení problémů: 

- učit žáky porozumět zadání úkolu, získat informace a  navrhnout způsob řešení, zdůvodnit jej, 
vyhodnotit, ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění 

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).  

Kompetence komunikativní: 

- vést žáky k otevřené všestranné a účinné komunikaci, zejména profesní 
- vést žáky k užívání odborné terminologie 
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle,  
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje. 

Kompetence sociální a personální: 

- rozvíjet u žáků práci v týmu, schopnost spolupráce 
- hodnotit a respektovat práci a výtvarný projev (názor) vlastní i druhých 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
- přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:  

- v rámci možností a podmínek školy vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, využívání poznatků 
z oblasti dalších předmětů 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 
rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií:  

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií 
- učit se používat nové aplikace 
- pracovat s informacemi získávat informace z celosvětové sítě Internet 
- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky 

přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, 

audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií 
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- využívat poznatky z PCG pro využití plotterové grafiky a písma 
- znát i možná nebezpečí při využívání internetu a elektronické komunikace 
- dodržovat autorská práva (využívané programové vybavení, používáním textů a obrázků 

z internetu apod.). 
 
Odborné kompetence 

Kompetence zhotovovat propagační prostředky, aranžovat a dekorovat výkladní skříně, ucelené 
prostory expozic a výstav 

učit žáky: 
- ovládat grafický program 
- zhotovit  návrh, maketu propagačního prostředku (pro tisk, pro sigmating) 
- využívat poznatky z dějin výtvarného a lidového umění. 

Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v oblasti propagace a aranžování 

naučit žáky: 
- vykonávat administrativní činnosti spojené se zhotovením grafických prací, vystavováním 

exponátů; kalkulovat spotřebu materiálu a provedených prací 
- dodržovat autorská práva, vyvarovat se plagiátorství a napodobování. 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, 

tzn., aby absolventi:  
- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších 

osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení 
jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;  

- byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo 
úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,  

tzn., aby absolventi: 
- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; 
- dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
- dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali 

požadavky klienta (zákazníka, občana). 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

absolventy učit: 
- znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce 
- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní 

prostředí 
- zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady. 
 
Předmětem se prolíná průřezové téma: 
Informační a komunikační technologie - objevuje se zejména v tematické celku: Počítačová grafika, 
ovládání vybraného programu (grafického), textový editor, příprava pro tisk a tisk, obsluha výstupního 
zařízení, export – import. 
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- používá ovládací prvky vybraného 

grafického programu; 
 
- zná rozdíl mezi vektorovou a rastrovou 

grafikou; 
 
- vytváří výkresy pomocí úseček, křivek, 
- základních geometrických tvarů i 

volnou rukou; 
- manipuluje s objekty; 
 
- používá funkce textového editoru; 
 
- definuje barvy obrysu a vyplnit objekt; 
 

 
Počítačová grafika 
- ovládací prvky vybraného grafického 

programu (např. Corel DRAW) 
 
- vektorová a rastrová grafika 
 
 
- manipulace a úprava objektů 
 
 
 
 
- textový editor 
 
- barvy obrysu a vyplnění, včetně přechodů 
 

 
32 
 

 
 
 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- obsluhuje výstupní zařízení – příprava 

pro tisk a tisk, separace barev, tiskové 
značky; 

- zpracování pro řezací program; 
- ovládá export a import ; 
 
- navrhuje jednoduché propagační 

prostředky; 

 
Počítačová grafika 
- příprava pro tisk a tisk 
 
- převod do křivek pro plotterovou grafiku 
 
- import a export 
 
- tvorba jednoduchých propagačních 

prostředků v programu (např. Corel DRAW) 
 
 
 

 
48 
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DĚJINY UMĚNÍ 
 
Celková hodinová dotace: 32 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět Dějiny umění významně přispívá ke kultivaci člověka, vede žáky k poznávání kulturních 
hodnot, k péči a ochraně kulturních památek a národních tradic, pomáhá formovat postoje žáka 
k estetickému cítění a kulturním hodnotám, rozvíjí duševní stránku života jedince. Jedná se 
o mezipředmětový charakter výuky, neboť se promítá do ostatních, zejména humanitních předmětů. 
Předmět přispívá ke společenskému a pracovnímu uplatnění. Výuka probíhá ve 3. ročníku studia. 
Mezipředmětové vztahy se projevují v mnoha souvisejících výukových částech, velmi úzce souvisí 
s Českým jazykem a literaturou a s odbornými předměty oboru. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, 
snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně a přispět ke kultivaci estetického vnímání. V předmětu 
Dějiny umění jde o to, aby žáci: chápali význam umění pro člověka; správně formulovali a vyjadřovali 
své názory na umělecká díla historická i současnosti, aby poznali umění jako specifickou výpověď 
o skutečnosti. 
 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Dějiny umění 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

3. 

 
- úvod do dějin umění 
- pravěk 
- starověk 
- středověk 
- renesance 
- baroko 
- klasicismus, empír 
- umění 19. století 
- umění 20. století 
- Moderní umění 
- lidové umění 
- památková péče 
- památky UNESCO 
- exkurze, výstavy 
 

1 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Cílem předmětu Dějiny umění je rovněž to, aby žáci přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, 
vkusu a zájmu druhých lidí; aby podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli 
k nim vytvořen pozitivní vztah; aby získali přehled o kulturním dění; aby si uvědomovali vliv kulturního 
dědictví na utváření kultury dané země; uplatňovali ve svém životním stylu estetická kriteria. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Výuka probíhá formou 
frontální a skupinovou (nejen v klasickém prostoru tříd, ale i v galerii a muzeu). Značný přínos pro 
výuku Dějin umění tvoří exkurze s projektovým podtextem. Z aktivizujících metod se využívá 
problémového učení s metodami kritického myšlení, také práce s texty a obrazovým materiálem, 
s materiály verbálního, ikonického a kombinovaného charakteru. Podstatnou součástí jsou metody 
s využitím informačních a komunikačních technologií. 
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Hodnocení výsledků žáků 

Učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka během vyučovací hodiny. Písemné práce žáků jsou 
vesměs hodnoceny bodovým systémem podle odpovídající škály. K základním prověřovacím 
metodám patří i formy referátů, prezentací, seminárních prací s adekvátním důrazem na samostatnost 
žáků. Nedílnou součástí hodnocení je individuální ústní projev žáka. V rámci projektového učení žáci 
vykonají rozsáhlejší seminární práci k pololetnímu hodnocení z daného období dějin umění. 
Klasifikace vychází z Klasifikačního řádu školy. 
 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k učení: 

- učitel zadává žákům takové úlohy, které vedou k různým metodám a formám činností (výklad 
učiva, studium z různých pramenů, vyhledávání informací v různých zdrojích, procvičování 
získaných dovedností samostatně i ve skupinách), absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení 
a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), obrazovým materiálem, 
umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotní, s porozuměním 
poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat 
ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; sledovat a hodnotit 
pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; 
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

Kompetence občanské: 

- absolventi si uvědomují v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní národní a kulturní identitu, 
přistupují s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí, aktivně se zajímají o kulturní dění u nás i ve světě 
i o společenské dění lokálního charakteru, jsou hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápou 
jeho kulturní minulost i současnost v evropském a světovém kontextu. 

Kompetence k řešení problémů: 

- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; 
(zodpovědnost, kulturní chování a mluva, vědomí národních tradic); přistupovat s aktivní tolerancí 
k identitě druhých; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost 
v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury 
a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. 

Kompetence komunikativní: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě 
v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že absolventi by měli: vyjadřovat se 
přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se 
prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 
a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; 
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, 
diskusí, porad apod.); vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 
absolventi jsou schopni zpracovávat odborná témata a různé pracovní materiály a správně 
používat odbornou terminologii, písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů 
a projevů jiných lidí. 

Kompetence sociální a personální: 

- získávat a posuzovat informace potřebné k řešení problému, navrhnou způsob řešení, zdůvodní jej 
a ověří správnost zvoleného postupu, uplatňují při řešení různé metody myšlení, volí prostředky 
a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívají zkušeností a vědomostí nabytých 
dříve, učitel zadává úkoly vyžadující týmovou spolupráci (kooperace, spolupráce při řešení 
problému, obhajoba svého názoru a zvoleného postupu, prosazení se ve skupině, smysl pro 
kolektivní řešení zadaného úkolu, uplatnění individuálních schopností, vědomostí, dovedností). 

Kompetence pracovní: 

- absolventi jsou schopni efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností, 
pracovat v týmu, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy 
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a nezaujatě zvažovat návrhy druhých, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, řešit 
samostatně pracovní i mimopracovní problémy, absolventi porozumí zadání úkolu a určí jádro 
problému, žáci si efektivně organizují čas vymezený pro splnění zadaného úkolu. 

 
Předmětem se prolínají průřezová témata: 
Člověk a svět práce - dějiny umění přispívají k citlivému, systematickému působení, které směřuje k 
tvorbě a rozvíjení estetického vztahu žáka ke skutečnosti, vede žáky k vnímání a hodnocení krásy 
a úrovně estetické kvality, ke kulturní identitě člověka, k aktivní toleranci, to znamená k uznávání 
důstojnosti lidí, k podpoře multikulturní výchovy, tj. k respektování náboženských, rasových a 
kulturních odlišností, k pochopení přínosu různých národů a národností pro současný multikulturní 
svět, směruje žáky k tomu, aby poznávali svět a lépe mu rozuměli, efektivně pracovali s informacemi, 
tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat. 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro 
život, byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu, aby se písemně i verbálně prezentovali, aby 
uměli využívat prostředky informačních a komunikačních technologií. 
Člověk a životní prostředí - předmět Dějiny umění rovněž přispívá k vedení žáků k ochraně kulturního 
dědictví, podporuje žáky v řešení globálních problémů v oblasti životního prostředí. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- vysvětlí funkce kultury, doloží význam 

kultury s ohledem k historickému vývoji 
daného období; 

 
- chápe respekt ke svobodě uměleckého 

projevu a jeho pluralitu; 
 
- charakterizuje rozdíly jednotlivých 

uměleckých směrů;  
- i rozdíly mezi kulturními skupinami; 
 
 
- popíše a charakterizuje umělecké 

směry a slohy tohoto období v projevu 
základních druhů umění (architektura, 
sochařství, malířství);  

- popíše vliv uměleckého směru 
na lidové umění; 

- charakterizuje životní styl dané doby 
(zvláště v českých zemích); 

- chápe respekt ke svobodě uměleckého 
projevu a jeho pluralitu; 

- charakterizuje významné a kulturu 
zásadně ovlivňující ideologie umělecké 
tendence; 

- vyhledává zdroje informací v muzeích, 
galeriích, na internetu; 

- provádí jejich jednoduchou kritiku. 
- vysvětlí hodnoty kulturních a histo-

rických památek; 
- debatuje o pluralitě a svobodě 

uměleckého projevu; 
 

Úvod do studia dějin kultury 

- druhy umění, složky, proces vzniku 
uměleckého díla 

- nejznámější galerie, muzea a sbírky u nás 
i ve světě 

 

Pravěké umění 

 

Staroorientální civilizace 

Mezopotámie, Egypt 
 

Staroorientální civilizace  

Indie, Čína, Izrael a vznik křesťanství 
 

Umění starověkého Řecka a Říma 

Byzanc a islámské umění 
 

Umění středověké Evropy  

– románský sloh 

Gotický sloh 

Umění renesance a manýrismu 

Baroko a rokoko 

Klasicismus a empír 

Moderní umělecké směry 

 – impresionismus, symbolismus, dekadence 

Romantismus a generace Národního divadla 

Realismus 

Umění 19. století  

Secese 

Umění konce 19. a počátku 20. století 

Nové umělecké směry na poč. století  

– kubismus, expresionismus, futurismus, dada-

 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01   Příbram 

 

  107 

ismus 

Umění 1. poloviny 20. století 

Umělec. směry po 1. sv. válce 

 – konstruktivismus, funkcionalismus, 
surrealismus a abstraktní umění 

Umění 2. poloviny 20. století 

Umění po 2. sv. válce 

- abstrakce, sovětské a americké vzory a vlivy 

Moderní umění (art) 

Lidové umění 

Památková péče a UNESCO 

Kulturní instituce v ČR a v našem regionu 

Systematizace učiva  

Průběžné opakování, exkurze 
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 
Celková hodinová dotace: 1600 

Obecné cíle předmětu 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli esteticky, samostatně a zodpovědně vykonávat veškeré 
aranžérské činnosti ve službách i na výstavách, zvládat současný sortiment zboží, pracovat 
s aranžérským materiálem, ovládat techniku aranžování, základy výtvarných a grafických technik, 
orientovat se v administrativě spojené s oborem a výpočetní technikou.  

Charakteristika učiva 

Vychází z RVP 66-52-H/01 Aranžér, předmět je provázán s dalšími odbornými předměty: Aranžování, 
Propagace, Písmo. 
  

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Odborný výcvik 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- obsah a význam předmětu, BOZP, PO, hygienické předpisy 
- zvyky a tradice v oboru 
- písmo, barvy 
- aranžování 
 

15 

2. 
 

 
- BOZP, PO, hygienické předpisy 
- aranžování 
- společenské chování 
 

17,5 

3. 
 

 
- BOZP, PO, hygienické předpisy 
- administrativní práce 
- tvorba poutačů 
- teorie propagace 
- komunikace ve službách 
 

17,5 

 

Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot 

Součástí výuky Odborného výcviku je vést žáky k pochopení pravidel výtvarných technik, estetického 
vnímání a dovednosti. Školní vzdělávací program Aranžér vystihuje svým názvem hlavní dovednosti 
našeho absolventa, který je odborníkem v oboru aranžování a propagace zboží. Dává prostor své 
fantazii,  kreativitě, postojům, hodnotám, vnímání a vlastní tvorbě. 

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení) 

Praktické vyučování probíhá vždy jeden týden v prvním ročníku na odborném pracovišti zřizovatele 
školy. Ve 2. a 3. ročníku se žáci učí na smluvních pracovištích firem souvisejících s oborem. Metody 
a formy výuky jsou převážně senzomotorické. Výuka probíhá také formou audio a video. Materiální 
zabezpečení je podporováno firmami, u kterých se žáci učí a provádějí praxi. 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem školy. Úroveň znalostí a dovedností 
při praktickém výcviku úzce souvisí. K průběžnému hodnocení dochází i na smluvních pracovištích ve 
spolupráci s určenými odborníky. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí žáků 

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu 
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému 
- určovat si vlastní pracovní tempo 
- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví 
- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 
- umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení.  

Odborné kompetence: 

- zhotovuje propagační prostředky, umí aranžovat a dekorovat výkladní skříně, ucelené prostory 
expozic a výstav 

- aranžuje květinové vazby a zhotovuje dekorační předměty k různým společenským akcím 
- upravuje a aranžuje výkladní skříně, prodejní prostory a výstavy s ohledem na sortiment zboží, 

sezonu, společenskou příležitost 
- zhotovuje cenovky, popisky a grafické informace k vystaveným exponátům 
- využívají v aranžérské praxi poznatky z dějin výtvarného a lidového umění. 

Klíčové kompetence: 

Absolvent: 
- se vyjadřuje přiměřeně v jednání a v projevech mluvených i psaných 
- se vhodně prezentuje při oficiálním jednání (při jednání se zaměstnavatelem, na úřadech, apod.). 

Kompetence k učení: 

Absolvent: 
- bude mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- bude ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
- bude uplatňovat různé způsoby práce s textem, bude umět efektivně vyhledávat ¨a zpracovávat 

informace 
- bude sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, bude přijímat hodnocení 

výsledků svého učení od jiných lidí. 

Občanské kompetence: 

Absolvent: 
- jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném 
- dbá na dodržování zákonů a pravidel chování, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje 

proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci. 

Personální a sociální kompetence 

Absolvent: 
- posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování 

v různých situacích 
- ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí 
- má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj  fyzický i duševní rozvoj, je si vědom důsledků 

nezdravého životního stylu a závislosti, přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly 
- přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předchází osobním konfliktům, nepodléhá 

předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění: 

Absolvent: 
- rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobních a etických aspektech soukromého podnikání 
- dokáže vyhledat a posoudit podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými 

předpoklady a dalšími možnostmi. 
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Předmětem prolínají průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce se prolínají zejména takovými tematickými 
celky, které se zabývají pracovními postupy a komunikativními dovednostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, 
aby dokázali uplatňovat teoretické znalosti z výuky v praktických dovednostech. 
Člověk a životní prostředí se objevuje v tématech, která se zabývají přípravou materiálů k dalšímu 
zpracování (např. nakládání s odpady, barvami, ředidly apod). 
Informační a komunikační technologie - cílem je naučit používat základní a aplikační programové 
vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- dodržuje ustanovení týkající se BOZP 

a PO; 
- poskytuje první pomoc; 
- zná bezpečnostní rizika; 
- dodržuje zásady spolupráce na 

pracovišti; 
 
 
- orientuje se ve zvycích a tradicích ČR; 
- zhotoví dušičkovou vazbu; 
- používá k dekoraci stylové a vánoční 

květiny; 
- ovládá dárková balení s ohledem na 

sezonu, vyrobí vánoční PF; 
 
- zvolí správné psací potřeby a náčiní; 
- ovládá základní tahy; 
- používá švihové písmo při psaní textů; 
 
 
- zná základní barvy; 
- používá barevnou škálu v práci při 

aranžování; 
- míchá barvy dle vlastních potřeb; 
- dodržuje pracovní postup při práci 

s barvami;  
 
- rozumí základním pojmům s oboru 

aranžér; 
- orientuje se a správně používání nářadí 

a pomůcky v souladu BOZP; 
- dokáže připravit VS  k aranžování; 
- ovládá aranžování tvrdého kusového 

zboží; 
- ovládá práci s měkkým poddajným 

zbožím, připraví a aranžuje metrový 
textil; 

- na VS používá správné barvy; 
- aranžuje vitríny;  
- aranžuje VS - Velikonoce, vyrábí 

dekorace pro sezónní VS;  

 
Obsah a význam předmětu 
- BOZP a PO, hygienické předpisy 
- ochranné pracovní prostředky 
- první pomoc 
- riziková pracoviště 
- zásady spolupráce na pracovišti 
 
 
Zvyky a tradice v oboru aranžování 
- zvyky a tradice, dušičková a vánoční 

výzdoba 
- vánoční řezané a hrnkové květiny 
- balení dárků, PF 
 
 
Nácvik písma 
- výběr psacích potřeb a materiálů 
- procvičování základních tahů 
- švihové písmo 
 
Barvy a ředidla 
- příprava a míchání barev 
- postup práce 
 
 
 
 
Aranžování 
- nářadí a pomůcky druhy a použití materiálů 

a pomůcek 
- příprava výkladní skříně   
- výběr zboží 
- tvrdé kusové zboží 
- měkké poddajné zboží 
- metrový textil 
- barvy ve VS 
- aranžování vitrín 
- tématická VS – Velikonoce 
 
 
 
 

 
 
480 
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- připraví a tapetuje VS i interiér 

s ohledem na velikost a podkladový 
materiál; 

- dodržuje pracovní postup; 
- určuje druhy tapet, jejich použití; 
 
- zná hlavní metody a formy propagace; 
- kreslí a upravuje kresbu do grafické 

podoby;  
- používá výtvarné techniky; 
- ovládá základy figurální  kresby;  
- graficky zpracovává pozvánku, visačku, 

leták a katalog; 
- kreslí a aranžuje v terénu; 
 

Tapetování 
- příprava materiálů a pomůcek 
- pracovní postup při tapetování 
- druhy tapet 
 
 
Teorie propagace 
- kresba, grafické práce 
- kresba zátiší, portrétu, postavy 
- grafika: pozvánka, visačka, leták, katalog 
- výuka v terénu 
 
 
 
 

 
 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- dodržuje ustanovení týkající se BOZP 

a PO, poskytuje první pomoc; 
 
 
- ovládá povinnosti aranžéra; 
- vytváří návrhy na VS dle určeného      

zadání; 
- dodržuje pracovní postup při 

aranžování VS; 
- připraví poutače v souladu 

s aranžováním zboží; 
- zhotoví vlastní dekorace z různých 

druhů a materiálů; 
- rozdělí druhy materiálů; 
- popíše technické vybavení VS; 
- orientuje v sortimentech zboží; 
- připravuje a aranžuje různý sortiment 

zboží; 
- zná základní pravidla špendlení figurín;  
- navrhuje a aranžuje pódia; 
- realizuje propagační akce, kde 

uplatňuje vlastní návrhy; 
- zná pravidla aranžování květin, 

podmínky, za kterých se vystavují, a 
péči o ně 

- navrhuje aranžmá z květin suchých i 
živých a používá floristiku při výzdobě 
interiérů, výstav, výloh apod. 

- ovládá základní tahy švihového písma; 
- používá písmo jako grafický prostředek; 
- uplatňuje písmo při psaní cenovek, 

popisek a jiných textů na VS; 
- uplatňuje estetické požadavky při 

výběru písma podle charakteru zboží či 

 
Obsah a význam předmětu 
- BOZP a PO, hygienické předpisy, OPP, 

první pomoc 
 
Aranžování 
- povinnosti aranžéra 
- výtvarný návrh výkladní skříně 
- příprava a postup při aranžování VS 
- poutače 
- dekorace 
- tradiční a netradiční aranžérské materiály 
- technické vybavení VS 
- drogistické, potravinářské, elektronechnické, 

hodinářské a klenotnické zboží,  
- hračky a sportovní potřeby, obuv 

a galanterie 
- papírnické zboží, nábytek a bytové zařízení 
- textilní a oděvní zboží 
- špendlení figurín  
- pódia 
- nácvik prací 
- květiny 
 
Písmo 
- procvičování 
- grafická úprava písma 
- psaní cenovek, popisek, textu 
- výběr písma dle charakteru zboží, tiskoviny 
 
 
Společenská výchova 
- psychologie barev 
- společenské chování a profesní vystupování 
- vyhotovování obchodních písemností 
 

 
 
560 
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tiskoviny; 
 
- určuje psychologický dopad barev na 

cítění člověka; 
- posuzuje osobnost zákazníka a volí 

vhodný způsob komunikace; 
- vyhotovuje písemnosti v rámci provozu; 
 
- ovládá různé druhy a techniky nátěrů; 
- zhotoví šablonu dle zadání; 
- používá různé pomůcky; 
- využívá stříkání a tupování při práci na  

VS;  
 

Barvy 
- techniky nátěrů 
- šablonování, nanášení válečkem, štětcem 
- stříkání a tupování  
 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- dodržuje ustanovení týkající se BOZP a 

PO, poskytuje první pomoc; 
 
- vyplňuje pracovní výkazy; 
- vede evidenci zboží; 
- zapisuje do finančního  deníku; 
 
 
- rozděluje poutače do skupin, určí jejich 

využití; 
- vytvoří plošný poutač na určený 

sortiment; 
- používá vyřezané písmo k tvorbě polo-

plastického poutače; 
- umí zhotovit plastický poutač;  
- vybírá zboží vhodné k aranžování pou-

tače ze zboží; 
- rozděluje zboží dle použitelnosti; 
- doplňuje VS a obměňuje zboží; 
- využívá znalosti při aranžování 

tematických, sezónních a příležitostních 
VS; 

- umí navrhovat výstavy a expozice dle 
zadání; 

- navrhuje interiéry obchodů, propagační 
akce, mola pro módní přehlídky; 

- ovládá balení dárkových košů a jejich 
dekorace; 

 
- navrhuje, zhotovuje a instaluje propa-

gační prostředky s ohledem na 
funkčnost, estetiku a vhodnost 
materiálu; 

- navrhuje obaly na různé druhy zboží; 
- zhotoví plakát na různé druhy akcí, 

prospekty a katalogy; 
- orientuje se v práci s libretem; 
- umí napsat scénář pro určitý druh práce 

 
Obsah a význam předmětu 
- BOZP a PO, hygienické předpisy, OPP 
 
Administrativní práce aranžéra 
- pracovní výkazy  
- evidence zboží 
- finanční deník 
 
Technika aranžování 
- tvorba poutačů  
- plošný poutač 
- poloplastický poutač 
- plastický poutač 
- poutač ze zboží 
- vlastní aranžování 
- výběr zboží dle použitelnosti  a příbuznosti 
- doplňování VS 
- tématické VS 
- sezónní, příležitostná, slavnostní VS 
- výstavy, veletrhy, expozice 
- interiér 
- exteriér 
- módní přehlídky 
- úprava dárkových košů 
- ochutnávky zboží 
-  
 
 
 
Teorie propagace 
- propagační grafika 
- propagační akce 
- obal na zboží 
- plakát, prospekt, katalog 
- libreto, scénář 
- výtvarný návrh 
 
 
 

 
 
640 
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- zhotovuje výtvarné návrhy dle potřeb 
spotřebitele; 

 
- ovládá zásady společenského chování; 
- vhodně uplatňuje prostředky  verbální a 

neverbální komunikace; 
- vypisuje a vyhotovuje  obchodní 

písemnosti spojené s provozem věcně, 
jazykově a formálně správně; 

 

 
Komunikace ve službách 
- společenské chování a profesní vystupování 
- verbální a neverbální komunikace 
- využití techniky v komunikaci 
- vyhotovení obchodních písemností 

 

Závěrečné zkoušky 

 

 
 
 

6. Popis materiálního a personálního zajištění výuky 
Všechny učebny jsou vybaveny moderními technologiemi. Pro výuku jsou dále využívány i odborné 
učebny: dvě jazykové a tři počítačové učebny, učebna pro gastronomii, posluchárna, posilovna 
a tělocvična. Ve dvou z nich jsou mimo běžných moderních technologií instalovány interaktivní tabule. 
Pro potřeby žáků i zaměstnanců školy je k dispozici i školní kantýna. V duchu platných norem je 
v učebnách postupně měněno vybavení, a to jak nové lavice a židle, tak i osvětlení a s tím související 
patřičné odstínění a zatemnění. Vybavení ICT technikou je průběžně inovováno. Zařízení školy 
neslouží žákům jen pro účely výuky, ale také je využíváno při mimoškolní činnosti – škola nabízí 
množství kroužků, pro které je zařízení a vybavení zcela k dispozici.   
Přínosem je kvalita nabídek odborných seminářů a účasti vyučujících na nich.  
 

7. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery 
 
Škola je členem mnoha profesních organizací, se kterými úzce spolupracuje. Především je to Okresní 
hospodářská komora (OHK), jejíž akreditovaní členové se již několik let zúčastňují závěrečných 
zkoušek a podílejí se na formulování a obsahu otázek a podávají návrhy na vyhodnocení nejlepších 
absolventů. S OHK také škola konzultuje počty přijímaných žáků a ta pomáhá škole při náborových 
akcích a při osvětě. S dalšími profesními organizacemi škola spolupracuje hlavně v oblasti odborné, a 
to při zajišťování soutěží, seminářů a vzdělávacích akcí (Regionální soutěž odborných dovedností 
Plzeň apod.). Škola spolupracuje s profesními firmami při zajišťování praxí a exkurzí žáků v jejich 
provozech, nabídkou materiálů, účastí učitelů na odborných seminářích firem, z nichž některé školu 
sponzorují finančně i materiálně. Mezi ty nejvýznamnější patří Vavex Příbram s.r.o., Tiskárna Prima. 
Smluvní partneři pro zajištění praktického vyučování se spíše než na koncepční práci podílejí na 
aktivním hodnocení odborných znalostí žáků a někteří také při realizaci závěrečných zkoušek. 
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