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2. Profil absolventa 
 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavač - florista 

Kód a název oboru vzdělání :   66-51-H/01 Prodavač 

Stupeň poskytovaného vzdělání :  střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma vzdělávání:   3 roky, denní studium 

Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem 

 

2.1. Uplatnění absolventa v praxi 
 

Úspěšný absolvent školního vzdělávacího programu v oboru středního vzdělání s výučním listem 66-

51-H/01  Prodavač je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávat všechny práce spojené s profesí 

prodavač – květinář. Ovládá způsoby vazby řezaných i suchých květin, výzdobu interiérů. 

Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance, ale je připraven i na soukromé podnikání v oboru. 

Úspěšní absolventi se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu zakončeném  maturitní zkouškou. 

2.2. Výsledky vzdělávání 
 

Absolvent v oblasti výkonu profese: 

 samostatně a iniciativně řeší pracovní úkoly 

 samostatně a pohotově rozhoduje 

 organizuje práci 

 zachovává profesní etiku 

 prakticky aplikuje získané vědomosti a dovednosti 

 adaptuje se na měnící se požadavky trhu práce 

 vhodně jedná s lidmi 

 uplatňuje estetické hledisko a estetické cítění  

 pohotově, kultivovaně a správně se vyjadřuje  

 vytváří si hodnotovou orientaci odpovídající životu v demokratické společnosti 

 chápe důležité společenské normy 

 komunikuje v cizím jazyce o běžných pracovních i společenských situacích, porozumí 

odbornému textu, pohotově pracuje se slovníkem a jinými informačními zdroji 

 rozumí základní matematické terminologii a aplikuje matematické poznatky v praxi 

 má odpovědný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám 

 chová se tak, aby chránil životní prostředí 

 chápe podstatu základních ekonomických jevů 

 vede daňovou evidenci 

 vyřizuje písemnosti s použitím informačních a komunikačních technologií 

 aplikuje psychologii ve sféře obchodu 

 samostatně prodává zboží 

 využívá základní způsoby aranžování a vystavování zboží v prodejně 

 zná podstatné vlastnosti prodávaného zboží a vlivy působící na zboží, podmínky jeho přepravy 

 ošetřuje a udržuje základní sortiment zboží 

 poskytuje široký okruh služeb související s prodejem zboží a odbornou poradenskou službu 

zákazníkům 

 obsluhuje pokladnu 

 dodržuje bezpečnostní a hygienické předpisy a předpisy požární ochrany 
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2.3. Klíčové kompetence 
 

a) Kompetence k učení 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni podle svých schopností 

a možností efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si 

stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že absolvent: 

 má pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

 ovládá adekvátní techniku učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 

 ovládá práci s textem, umí vyhledávat a zpracovávat informace 

 porozumí mluvenému projevu (např. výklad, přednáška, proslov aj.) 

 pořizuje si poznámky 

  využívá ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí 

 sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení výsledků učení 

od jiných lidí 

 zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 

 

b) Kompetence k řešení problémů 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni podle svých schopností 

a možností samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolvent: 

 porozumí zadání úkolu nebo rozpozná jádro problému, získává informace potřebné k řešení 

problému buď samostatně, nebo s vedením jiných lidí navrhuje způsob řešení 

 volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností a 

vědomostí nabytých dříve 

 spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi. 

 
c) Komunikativní kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni podle svých schopností 

a možností vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních 

i pracovních situacích, tzn., že absolvent: 

 se vyjadřuje přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných 

a vhodně se prezentuje při oficiálním jednání  

 formuluje srozumitelně své myšlenky 

 naslouchá druhým, vyjadřuje se přiměřeně tématu diskuse 

 zpracovává věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná odborná témata, 

pracovní a jiné písemnosti (žádosti a podání na instituce, zaměstnavatelům apod., 

strukturovaný životopis, vyplňovat formuláře aj.) 

 vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

 

d) Personální a sociální kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni podle svých schopností 

a možností 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 absolvent: 

 posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání a chování v 

různých situacích 

 stanovuje si cíle a priority podle své zájmové a pracovní orientace a životních podmínek 

 reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, 

přijímá radu i kritiku 

 ověřuje si získané poznatky, 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 závislostí 
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  adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky a je připraven řešit své sociální i 

ekonomické záležitosti 

 pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímá je a 

odpovědně plní 

 přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům a 

diskriminaci 

 je finančně gramotný 

 

 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali podle svých schopností a možností 

hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali 

v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové 

kultury, tzn. že absolvent: 

 jedná odpovědně a samostatně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu 

 dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika) a 

oprostí se od nesnášenlivosti, xenofobie a diskriminace 

 jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá k 

uplatňování hodnot demokracie 

 uvědomuje si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých 

 zajímá se o politické a společenské dění u nás a ve světě 

 chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje 

 uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při 

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 

 uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a 

světovém kontextu 

  podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury 

 

 

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni podle svých schopností 

a možností 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 absolvent: 

 má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání 

 uvědomuje si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám 

 má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru 

 má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 

zaměstnavatelů na pracovníky a umí je srovnávat se svými představami a předpoklady 

 umí získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat 

poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání 

 vhodně komunikuje s potenciálními zaměstnavateli 

 zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 

 

 

g) Matematické kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni podle svých schopností 

a možností funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. 

že absolvent: 

 správně používá a převádí běžné jednotky 

 používá pojmy kvantifikujícího charakteru 
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 čte různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata apod.) 

 provádí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 

 rozpozná základní tvary předmětů a jejich vzájemnou polohu v rovině i prostoru 

 aplikuje matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 

 

h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali podle svých schopností a možností 

s osobním s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, 

ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně 

pracovali s informacemi, tzn., že absolvent: 

 pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií 

 pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

 komunikuje elektronickou poštou 

 získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 

 uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupuje k získaným informacím 

 

2.4. Odborné kompetence 
 

a) Prodávat kvalifikovaně zboží různého sortimentu, tzn, že absolvent: 

 připravuje a upravuje zboží k prodeji, přičemž uplatňuje estetické hledisko 

 poskytuje odborné informace o zboží zákazníkovi 

 vyhotovuje a zpracovává prodejní dokumentaci prodávaného zboží 

 balí  zboží různými způsoby 

 řeší reklamaci 

 společensky vystupuje a profesionálně jedná se zákazníky i obchodními partnery 

 kultivovaně a na odborné výši komunikuje se zákazníkem v rodném i cizím jazyce 

 zvládá marketingovou koncepci prodeje 

b) Pracovat s pokladnami a pokladními systémy, tzn., že absolvent: 

 obsluhuje samostatně kontrolní pokladny a pokladní systémy 

 přijímá hotovostní a bezhotovostní platby 

 vede administrativní agendu spojenou s prací na kontrolní pokladně 

 provádí uzávěrku pokladny a odvádí hotovost 

c) manipulovat se zbožím v obchodně-provozní jednotce, tzn., že absolvent: 

 provádí odběr a přejímku zboží včetně kontroly 

 skladuje a ošetřuje zboží, manipuluje s obaly v souladu s hygienickými a bezpečnostními 

předpisy 

 bezpečně pracuje s přístroji a jiným zařízením prodejny 

 vede doklady spojené s pohybem zboží v provozovně 

 vede dodavatelské reklamace 

 provádí fyzickou i účetní inventuru zboží 

 provádí propagační a aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží 

d) Vést podnikovou agendu, tzn., že absolvent: 

 orientuje se v ekonomicko-právním zabezpečení obchodního provozu 

 sestavuje nabídkové listy a využívá prostředků podpory prodeje 

 využívá marketingových nástrojů k prezentaci firmy 

 sjednává nákup zboží 

 kalkuluje cenu služeb a výrobků 

 vyhotovuje podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou 
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e) Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tzn. že absolvent: 

 zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

 zná systém péče o zdraví pracujících (preventivní péče, uplatnění nároků na ochranu zdraví, 

na nároky vzniklé úrazem apod.) 

 v případě potřeby zajistí či poskytne první pomoc 

f) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, tzn. že absolvent: 

 používá kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 

 dodržuje stanovené normy a předpisy 

 zabezpečuje standardy kvality služeb, zohledňuje požadavky zákazníka 

g) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn., že 

absolvent: 

 zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení  

 zvažuje 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 hospodaří s finančními prostředky 

 nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na 

životní prostředí 

 

2.5. Odborné kompetence obecněji vyžadované 
 

Vzdělávání je systematicky zaměřeno k tomu, že absolvent 

 si uvědomuje  odpovědnost za výsledky své práce 

 dodržuje technologickou a pracovní kázeň 

 je schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce 

 dodržuje požadavky kladené na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při  práci 

 respektuje své reálné odborné i osobnostní kvality, konstruktivně přistupoval k důvodné 

kritice 

 uvažuje a jedná ekonomicky v osobním i pracovním životě 

 

 

2.6.  Způsob ukončení vzdělávání a certifikace, možnosti dalšího 

vzdělávání 
 

Vzdělání  oboru prodavač se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je 

vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky 

a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými 

právními předpisy. 

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o 

studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních 

odborných učilištích a tím může získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven 

prohlubovat si specifické znalosti oboru různými školeními a kurzy. 
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavač - florista 

Kód a název oboru vzdělání :   66-51-H/01 Prodavač 

Stupeň poskytovaného vzdělání :  střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma vzdělávání:   3 roky, denní studium 

Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem 

 

3.1. Celkového pojetí vzdělávacího programu 
 

Školní vzdělávací program prodavač - florista je určen pro přípravu kvalifikovaných pracovníků pro 

oblast květinářství. 

Cílem programu je příprava žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní 

život, tzn: 

 

a) Učit se poznávat – rozvoj základních myšlenkových operací, osvojení strategií řešení 

problémů, prohloubení a rozšíření znalostí, osvojení poznatků, pracovních postupů, nástrojů 

potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění na trhu práce.  

b) Učit se pracovat a jednat – naučit se přizpůsobovat se novým podmínkám, aktivně do těchto 

podmínek zasahovat, být odpovědný, respektovat daná pravidla, odhadovat správně své 

možnosti a schopnosti, diskutovat, přijímat stanoviska jiných, realizovat se 

c) Učit se být – porozumět vlastní osobnosti, dále se rozvíjet, jednat v souladu s obecně platnými 

morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností 

d) Učit se žít společně – umět spolupracovat, být schopen podílet se na životě společnosti a 

nalézt v ní své místo         

 

3.2. Metody a formy výuky 

 
Vyučující je volí s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků vzdělávání, kterého se má 

dosáhnout. Zohledňují při tom své zkušeností a charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou 

motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený učební obor. Učitelé 

podporují samostatnou práci žáků, schopnost spolupráce, písemnou i ústní prezentaci práce žáků, 

společné hodnocení, analýzu výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných 

pomůcek, které žákovi usnadňují pochopení učiva. K procvičování a upevňování učiva se využívají 

různé formy ústních, písemných a praktických cvičení.  

Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb. Součástí výuky mohou být různé formy 

zapojení žáků do prezentačních akcí školy.  

Praktické vyučování umožňuje žákům využívat teoretických poznatků v praxi, ověření a rozšíření 

odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při 

provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a 

plnění úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce. Používané 

metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků.  

 

3.3. Způsoby rozvoje klíčových a odborných kompetencí a začlenění 

průřezových témat 
 

V souladu s cíli vyučující vedou žáky k osvojení si základních kompetencí na úrovni odpovídající 

jejich schopnostem a studijním předpokladům: 
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a) Kompetence k učení – vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se efektivně 

učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého 

dalšího vzdělávání 

b) Kompetence k řešení problémů - vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni 

samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy 

c) Komunikativní kompetence - vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se 

vyjadřovat v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích 

d) Personální a sociální kompetence - 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 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí - vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi 

uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, 

jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové 

kultury 

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - vzdělávání směřuje 

k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobních a odborných 

předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry 

a s tím související potřebu celoživotního učení 

g) Matematické kompetence - vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně 

využívat matematické dovednosti v různých životních situacích 

h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s nimi - vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho 

základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali 

adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi 

i) Odborné kompetence - vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi vykonávali odborné 

činnosti při poskytování kadeřnických služeb, volili přípravky v souladu s technologickými 

postupy, uplatňovali zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování 

kadeřnických služeb, jednali se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery, vedli 

podnikatelskou agendu, dbali na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, usilovali o vysokou 

kvalitu práce a služeb, jednali ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. 

Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový 

posun během studia. 

 

Přehled uplatňování klíčových kompetencí v předmětech 
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Vyučovací  předmět 
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Ekonomika          

Obchodní provoz          

Zbožíznalství          

Komunikace ve službách          

Aranžování          

Odborný výcvik           

 

3.4. Začleňování průřezových témat 

 
Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a 

souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují 

charakter žáků a jejich postoje. Průřezová témata jsou zařazována do všech ročníků vždy podle 

vhodné vazby na učivo. 

 

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. Zejména 

v prvním ročníku v předmětu občanská nauka se zařazují témata k pochopení člověka ve společnosti, 

formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem 

respektovat a pomáhat si. Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem připravuje a realizuje 

hry zaměřené na vzájemné poznávání se, vytváření vnitřních pravidel třídního kolektivu a jejich 

přijímání všemi členy třídního kolektivu. Tvoří a realizuje adaptační program. Další oblastí je 

působení na utváření názorů mladých lidí a orientace na správné hodnoty života – besedy a přednášky 

o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu. Velký význam 

má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni 

vytvářejí obraz školy přijímaný veřejností. Výchovný poradce spolupracuje s ostatními pedagogy při 

řešení problémových situací ve výuce. 

 

Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka 

k přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka 

na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky, na odpovědnosti člověka za zachování 

udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovorů, besed a exkurzí jsou žáci informováni o 

souvislosti různých činností člověka s životním prostředím. 

 

Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno zejména v předmětech Občanská nauka, Psychologie, 

Ekonomika, Informační a komunikační technologie a Administrativa. Žáci se seznamují se specifiky 

oboru, učí se řešit problémové situace. Ve třetím ročníku jsou zařazeny besedy na úřadu práce. Žáci 

získávají dovednosti, které jim mohou pomoci při hledání zaměstnání – sepsání žádosti o místo, 

sepsání životopisu, vyhledávání volných pracovních míst, nácvik přijímacích pohovorů atd. 

 

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností žáků 

pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Výuka předmětu IKT je 

rozložena do tří ročníků. Nejdříve je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovednosti 

práce s internetem. V dalších ročnících jsou tyto dovednosti dále rozvíjeny a propojovány s dalšími 

předměty. V hodinách IKT tak mohou žáci v rámci aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných 
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předmětů. Podle kapacitních možností mohou odbornou učebnu ICT využívat i učitelé jiných 

předmětů. 

 

 

 

Přehled uplatňování průřezových témat v předmětech 
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3.5. Organizace výuky   
 

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá vždy jeden týden teoretické výuky a 

jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem.  

Žáci v teoretické výuce mohou být děleni například při výuce cizích jazyků, tělesné výchovy, 

informační a komunikační technologie dle platných předpisů.  

Teoretické vyučování probíhá v budově školy. Praktické vyučování probíhá v odborných učebnách 

školy a v souladu s ustanoveními školského zákona i na smluvních pracovištích právnických a 

fyzických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se 

školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.     

Výuka u smluvních partnerů probíhá pod vedením instruktorů z řad zkušených pracovníků těchto 

firem a je kontrolována zástupcem ředitele pro praktické vyučování (pokud je určen), jinak vedoucím 

učitelem OV (obsah praxe, docházka, chování žáků). Smlouva je uzavírána vždy na 1 školní rok, 

v případě potřeby dochází k úpravám smlouvy. 

Školní řád upravuje pravidla chování žáků v teoretickém a praktickém vyučování, obsahuje práva i 

povinnosti žáků. Všichni zaměstnanci a žáci jsou povinni seznámit se se školním řádem a řídit se jím. 

Seznámení žáků se školním řádem probíhá každý rok první vyučovací den školního roku a záznam o 

poučení je uveden v třídní knize. 
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Hodnocení žáků se řídí Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední školy, Vimperk, 

Nerudova 267, která uvádí kritéria hodnocení chování žáků, výchovná opatření, kritéria hodnocení 

výsledků vzdělávání a podmínky opravných zkoušek. 

 

3.6. Hodnocení žáků   

Hodnocení výsledků žáků vychází z platných předpisů a pravidel hodnocení žáků, která jsou součástí 

Školního řádu a Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ Vimperk. Hodnoceny jsou 

výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a jeho chování.  

S Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání  žáků a konkrétními kritérii vyučujících v jednotlivých 

předmětech jsou žáci seznámeni vždy na začátku školního roku. Při klasifikaci je hodnocena ucelenost 

a přesnost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost 

uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení  teoretických a praktických úkolů, 

schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, tvořivost. 

Je kladen důraz na sebehodnocení žáka. V odborných předmětech teoretické výuky jsou vědomosti  

žáků minimálně jednou pololetně ověřeny testem. V předmětech český jazyk a matematika žáci 

vypracují minimálně jednou pololetně písemnou práci shrnující probrané učivo. U teoretických 

předmětů s jednohodinovou týdenní dotací žák musí mít minimálně dvě známky za pololetí. U 

předmětů s vyšší hodinovou týdenní dotací je pak počet známek za pololetí určen ve stejném poměru. 

V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a 

k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických 

vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa, spolehlivost. Žák je 

hodnocen minimálně jednou známkou měsíčně. 

Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování školy, výsledky 

žáků při soutěžích, výsledky skupinových projektů apod. 

 

Způsoby hodnocení klíčových kompetencí 

 

Provádí se v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná se o komplexnější posouzení a hodnocení 

toho, jak žák komunikuje, jak je schopen spolupracovat v kolektivu, jak využívá výpočetní techniku a 

numerických znalostí, jak přistupuje k plnění úkolu,  jak je schopen své znalosti a dovednosti 

prezentovat. 

Ověřování stupně zvládnutí výsledků vzdělávání se provádí písemnými pracemi, testy, ústním 

zkoušením, hodnocením praktických dovedností, hodnocením samostatných prací a hodnocením 

aktivity žáka. Při hodnocení vyučující zohledňují specifické vzdělávací potřeby žáků, volí vhodné 

metody. 

 

3.7. Vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných 

3.7.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Pravidla, postup tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory  

Pravidla, postup tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory (dále jen PLPP)  

sestavuje výchovný poradce (dále jen VP). PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou 

probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů 

kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje 

společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.  

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána 

podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 

a) v oblasti metod výuky: 
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 respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

 metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

 důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

 respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

b) v oblasti organizace výuky: 

 střídání forem a činností během výuky 

 využívání skupinové výuky 

 postupný přechod k systému kooperativní výuky 

 v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

Výchovný poradce stanoví termíny vyhodnocování PLPP, po třech měsících. 

V písemném dodatku k PLPP, VP vyhodnotí účinnost opatření, aktuální prospěch a stanoví další 

podpůrná opatření, na konci roku uvede celkový prospěch žáka. 

3.7.2. Systém péče o žáky se SVP  

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s lehkým 

mentálním postižením (dále jen LMP) od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu individuálního 

vzdělávacího plánu (dále jen IVP) využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP. 

IVP sestavuje výchovný poradce, má písemnou podobu. Při jeho zpracování spolupracuje s ŠPZ, které 

vydalo doporučení pro IVP, určí priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka, určí předměty, jejichž 

výuka je realizována podle IVP, konkrétně popíše organizaci a způsob zadávání a plnění úkolů. VP při 

tvorbě IVP spolupracuje s rodiči žáka, žákem a dalšími vyučujícími. Zajistí informovaný souhlas 

rodičů, popř. žáka, předá je zástupci ředitele, IVP zašle do ŠPZ .  

Pro dosažení úspěšnosti při vzdělávání těchto žáků je třeba: 

 povzbuzovat žáky při případných neúspěších a posilovat motivaci k učení 

 věnovat pozornost začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytvářet pozitivní klima ve 

třídě 

 poskytovat pomoc při osvojování si vhodných učebních postupů se zřetelem k individuálním 

obtížím jednotlivců 

 spolupracovat se zaměstnavateli při zajišťování praktické přípravy na povolání 

3.7.3. Systém vyhledávání a podpory žáků nadaných 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 

vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a 

školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho 

sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka.. IVP je sestaven nejpozději 

do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín 

vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to 

účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a 

upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas 

zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. VP předá IVP zástupci ředitele a 

ŠPZ. 

3.7.4. Další motivační prostředky pro žáky ze znevýhodněného sociálního  

nebo odlišného kulturního prostředí 

Možnost získání výhod od sponzorů – např. pobytové poukazy, účast na různých výstavách a 

soutěžích pro nejlepší studenty v daném učebním oboru, pokud splní další podmínky – nemají 

neomluvenou absenci, účastní se školních akcí. 



Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267           ŠVP Prodavač – florista 

Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 

16 
 

3.7.5. Určení pracovníka, který se bude komplexně věnovat vzdělávání 

žáků se SVP 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, metodikem prevence 

sociálně-patologických jevů. VP bude sledovat využívání a vyhodnocování poskytovaných 

podpůrných opatření, komunikovat se ŠPZ, žáky a rodiči nezletilých žáků, učiteli odborného výcviku, 

vychovateli na domově mládeže. 

3.7.6. Závěrečné zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

Povinnost skládat závěrečné zkoušky podle témat stanovených v jednotném zadání závěrečné zkoušky 

se vztahuje rovněž na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) . 

Škola stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Úpravy podmínek průběhu závěrečných 

zkoušek stanoví ředitel školy, které vychází z toho, že žák má ŠPZ , u kterého je evidován, přiznaná 

podpůrná opatření. Žák musí být školou v dostatečném časovém předstihu, nejméně 4 měsíce před 

datem konání ZZ, informován o konkrétním uzpůsobení podmínek konání ZZ. Při hodnocení žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. 

Škola spoléhá na profesní kompetence a odpovědnost učitelů, kteří žáka dlouhodobě vzdělávali a znají 

jeho potřeby. Volí individuální přístup k žákovi u závěrečných zkoušek. Dle doporučení příslušného 

ŠPZ je možné  prodloužení času na konání zkoušek (písemné, praktické, ústní) . 

Jsou možné formální úpravy zadání: 

 PÍSEMNÁ ZKOUŠKA – možnost zestručnit formulaci otázek, změnit formu odpovědi žáka, 

převést otevřené otázky do formy testových (zejména u žáků  s SPU). 

 PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – možnost podrobněji rozpracovat pokyny k  provedení úkolu, 

tvorbě výrobku, organizaci zkoušky (skupinová práce pod dozorem) dodržování pravidel 

BOZP apod.  

 ÚSTNÍ ZKOUŠKA – možnost doplnit téma podklady pro žáka názornými ukázkami tj. 

fotografiemi materiálů, strojů, zařízení, výrobků, příp. kresbami apod. Škola odpovídá za to, 

že téma přizpůsobené SVP žáka má obsah shodný s tématem stanoveným v jednotném zadání 

závěrečné zkoušky. 

3.8. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, 

hygiena práce  
 

Při výuce a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, 

škola postupuje dle platných právních předpisů. Při zahájení školního roku škola prokazatelným 

způsobem seznámí žáky se školním řádem, zásadami bezpečného chování, s ustanoveními konkrétních 

právních norem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

je podrobně stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky při teoretickém i praktickém vyučování.  

Na provozních pracovištích odborného výcviku nepřipustí výuku, pokud prostory nebudou odpovídat 

požadavkům příslušným hygienickým normám a ustanovením stavebního zákona. Výuka odborného 

výcviku a jakákoliv další praxe mimo školu probíhá na základě uzavřené smlouvy mezi školou a 

osobou, která zabezpečuje odborný výcvik.  Dozor nad žáky vykonává příslušný instruktor.   

Škola prověřuje provádění odborného dohledu nebo přímého dohledu při praktickém vyučování. 

Pozornost zaměřuje na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na provozních 

pracovištích. Všichni zaměstnanci školy jsou pravidelně doškolováni a přezkušováni v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle platných právních předpisů.  

Škola zabezpečuje systémem pravidelných kontrol a revizí nezávadný stav objektů školy, dále všech 

vyhrazených technických zařízení, dalších strojů, nářadí a vybavení všech prostor, které slouží pro 

výuku nebo činnosti s ní související.  
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Je dodržován soulad časové náročnosti vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s počtem 

povinných vyučovacích hodin stanovených v rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje 

fyziologické a psychohygienické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání.  

Pozornost pedagogických pracovníků, výchovných poradců a metodika prevence sociálně 

patologických jevů je věnována ochraně žáků před násilím, šikanou, drogovými a dalšími závislostmi 

a jinými společenskými negativními jevy.  

Ve škole je průběžně realizováno neustálé zlepšování pracovního prostředí podle požadavků 

hygienických předpisů. Označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor je v souladu s 

příslušnými normami. Škola důsledně vytváří a dodržuje pracovní podmínky mladistvých, které 

stanovují právní předpisy ke zvýšení ochrany jejich zdraví, a podmínky, za nichž mohou výjimečně i 

jiné práce z důvodu přípravy na povolání. Žáci jsou pravidelně seznamováni s požárními předpisy, 

používáním dostupných hasebních prostředků a evakuací v případě požáru pracoviště.  

Je vytvářeno pracovní prostředí a podmínky podporující zdraví žáků.   

 

3.9. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání  
 

Obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., příslušnými 

vyhláškami  MŠMT a příslušným nařízením vlády ve znění pozdějších předpisů.  

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili 

základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří splnili podmínky zdravotní 

způsobilosti.  

Ředitel školy stanovuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče pro tento obor 

vzdělání přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro daný školní rok a zveřejní je 

nejpozději do konce ledna.  

Podmínky zdravotní způsobilosti jsou dány v příloze nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

3.10. Způsob ukončení vzdělávání  
 

Vzdělávání v oboru prodavač, ŠVP prodavač - florista se ukončuje závěrečnou zkouškou, 

organizovanou podle platných právních předpisů. 

Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí v pořadí – písemná, praktická a ústní část. Realizace 

závěrečné zkoušky probíhá podle „Jednotného zadání závěrečné zkoušky“. Praktická část ověří 

znalosti a dovednosti získané zejména v odborném výcviku. Závěrečná zkouška se koná po úspěšném 

ukončení posledního ročníku vzdělávání. 

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list 

4. Spolupráce se sociálními partnery 
 

Škola se snaží navázat kontakt s rodiči žáků. O změnách týkajících se školního vyučování jsou rodiče 

žáků pokud možno předem informováni  prostřednictvím sdělení v žákovských knížkách a na 

webových stránkách školy, prostřednictvím programu Bakalář, na třídních schůzkách. Minimálně 

jednou ročně se konají třídní schůzky. Rodiče žáků se i mimo termín třídních schůzek mohou osobně 

informovat o svém dítěti. 

Škola spolupracuje při zajišťování odborného výcviku se i smluvními partnery. Odborný výcvik žáků 

probíhá pod vedením instruktorů i na smluvních pracovištích firem.  

Spolupráce školy je uskutečňována i při dalších aktivitách školy, např. exkurzích, při soutěžích, 

společenských a poznávacích akcích, prezentacích školy. 

Naše škola se podílí na přeshraniční spolupráci. 

Mezi sociální partnery školy patří Úřad práce Prachatice a další firmy a organizace, s nimiž škola 

spolupracuje v rámci odborného výcviku žáků 
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5. Podmínky realizace ŠVP 
 

5.1. Materiální podmínky 
 

Teoretické vyučování probíhá v budově školy Kasárenská 1134, Prachatice. Teoretické předměty se 

vyučují v kmenových učebnách s kapacitou 26-34 žáků, které jsou vybaveny běžnou technikou 

(tabule, video). Pro výuku jazyků mají učitelé k dispozici CD přehrávače a učebnu pro výuku cizích 

jazyků.  Ve škole jsou k dispozici tři interaktivní tabule, dvě v kmenové třídě a jedna ve speciální 

učebně. 

Výuka informační a komunikační technologie probíhá v odborné učebnách s kapacitou 18 a 12 žáků. 

Každý žák má k dispozici osobní počítač s potřebným softwarovým vybavením s připojením na 

lokální síť a internet.  

Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně a na atletickém stadionu. Vybavení tělocvičny umožňuje 

omezenou výuku gymnastiky, sálových her a kondiční přípravu. Vybavení stadionu umožňuje 

provádět atletické disciplíny. Blízké turistické trasy jsou využívány ke kondičním běhům. 

Škola zpracovává plány na doplnění nebo obnovu materiálního prostředí výuky.  

Odborný výcvik probíhá na vlastních pracovištích školy nebo na smluvních pracovištích školy.  

Stravování žáků je zajištěno ve školní výdejně jídel. Organizace teoretického i praktického vyučování 

je řešena tak, aby žáci měli potřebné přestávky na oddech a oběd.  

Ve škole se vzdělávají žáci převážně z regionů Prachatice, Strakonice, Český Krumlov a České 

Budějovice. Pro žáky, kteří nemohou denně dojíždět je k dispozici ubytování na Domově mládeže při 

Vyšší odborné škole sociální a Střední pedagogické škole v Prachaticích. Poskytuje celodenní péči o 

žáky. Žáci mají zajištěné celodenní stravování.  

 

 

Typ učebny Počet Vybavení 

Kmenové třídy 4 
Standardní – televizor, video + DVD přehrávač, 2 

interaktivní tabule s dataprojektorem 

Odborná učebna  IKT 2 
Dataprojektor, Počítačová síť LAN, Internet, 18 a 12 

pracovních míst, multifunkční tiskárna, skener 

Odborná učebna  

pro teoretickou výuku   
1 

Interaktivní tabule, PC + dataprojektor 

video, Internet 

 

Škola zabezpečuje stravování žáků a závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v 

souladu s platnými právními předpisy. 

Je příspěvkovou organizací a disponuje několika budovami ve Vimperku a v Prachaticích. Povolenými 

okruhy doplňkové činnosti navazujícími bezprostředně na hlavní účel a předmět činnosti SŠ jsou 

ubytovací služby, hostinská činnost, výroba videoprogramů, výroba, instalace a opravy elektronických 

zařízení, další vzdělávání dospělých, specializovaný maloobchod a vyučování řízení motorových 

vozidel. 

 

5.2. Personální podmínky 
 

Protože nepatříme ke školám s velkým počtem žáků, daří se udržovat "rodinnou" atmosféru vzájemné 

důvěry mezi žáky navzájem i mezi žáky, pedagogy i ostatními pracovníky školy. Osobní přístup 

dovoluje včas zachycovat případné vznikající negativní jevy a pružně reagovat na výchovné problémy 

žáků. Příjemné a klidné vztahové prostředí a celkově přátelské ovzduší je dalším z důvodů, pro které 

se děti rozhodují pro vzdělávání na naší škole.   

 

Vzdělávací program je realizován kvalifikovaným pedagogickým týmem, který uplatňuje principy 

systémového řízení. Důraz je kladen především na: 

http://www.spgspt.cz/index.html
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 žáky jako příjemce vzdělávací služby 

 zapojení žáků do identifikace a vyhodnocení vzdělávacích potřeb 

 podíl všech pracovníků školy na tvorbě vzdělávacích strategií 

 zapojení všech partnerů školy do identifikace a evaluace vzdělávacích cílů 

 týmovou spolupráci 

 pozitivní motivaci 

 metody autoevaluace 

 principy trvalého zlepšování 

Všichni pracovníci školy jsou vedeni k důslednému plnění kvalifikačních předpokladů pro výkon 

činnosti pedagogických pracovníků v souladu s platnými předpisy. Odborné znalosti si pedagogičtí 

pracovníci doplňují v rámci seminářů, konzultací, akcí odborných firem a také samostudiem. 

Pro zjištění klimatu školy bylo provedeno dotazníkové šetření, s jehož výsledky byli seznámeni 

všichni pracovníci školy. Předpokládá se, že se bude tento způsob autoevaluace pravidelně opakovat a 

stane se jedním z kritérií posuzování úspěšnosti ŠVP. 

 

5.3. Organizační podmínky 
 

 průběh vzdělávání je koncipován tak, aby byl zajištěn soulad mezi teoretickým vyučováním, 

praktickým vyučováním i výchovou mimo vyučování 

 odborný výcvik žáků zajistí škola na vlastních pracovištích a na pracovištích partnerských 

firem 

 osvěta, výchova a vzdělání v oblasti životního prostředí a výchova ke zdraví jsou vedeny v 

souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  

 rozvoj znalostí a dovedností souvisejících s uplatněním žáků ve světě práce je prováděn ve 

spolupráci se sociálním partnerem Úřadem práce v Prachaticích 

 škola je dostatečně vybavena, aby mohla provádět aktivní rozvoj kompetencí žáků v oblasti 

informačních a komunikačních technologií 

 do výuky jsou zařazována témata z problematiky ochrany člověka za mimořádných situací 

 zvýšená pozornost je věnována vzdělávání a integraci žáků se zdravotním znevýhodněním, 

žáků se sociálním znevýhodněním  a žákům nadaným. 
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6. Učební plán 
 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavač - florista 

Kód a název oboru vzdělání :   66-51-H/01 Prodavač 

Stupeň poskytovaného vzdělání :  střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma vzdělávání:   3 roky, denní studium 

Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem 

 

6.1. Transformace z RVP do ŠVP 
 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy 

M
in

. 
p

o
če

t 
tý

d
en

n
íc

h
 v

y
u

č.
 

h
o

d
in

 

Předměty 

Z
k

ra
tk

y
 

C
el

k
em

 

V
y

u
ži

tí
 d

is
p

o
n

ib
il

n
íc

h
 

h
o

d
in

 

Jazykové vzdělání a estetické 

vzdělávání 

český jazyk, estetické vzdělávání 

cizí jazyk 

5 Český jazyk a literatura CJL 5  

6 
1. cizí jazyk NJ, AJ 6 

4 
2. cizí jazyk AJ,NJ 4 

Společenskovědní vzdělávání 
3 Občanská nauka 

OB

N 
3  

Přírodovědné vzdělávání 3 Základy přírodních věd ZPV 3  

Matematické vzdělávání 
4 Matematika 

MA

T 
4  

Vzdělávání pro zdraví 3 Tělesná výchova TEV 3  

Vzdělávání v IKT 3 Inf. a kom. technologie IKT 3  

Ekonomické vzdělávání 2 Ekonomika EKO 3 1 

Technika prodeje 42 

Obchodní provoz OP 3  

Aranžování A 2,5  

Odborný výcvik OV 46,5 10 

Zbožíznalství 6 Zbožíznalství ZB 6  

Komunikace ve službách 4 Komunikace ve službách KO 4  

Disponibilní hodiny 15     

Celkem 
96 

Celkem teorie  49  

Celkem  96 15 

 

 

 

Poznámky: 

 Estetické vzdělávání je začleněno v bloku jazykového vzdělávání 
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6.2. Učební plán oboru vzdělávání 
 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavač - florista 

Kód a název oboru vzdělání :   66-51-H/01 Prodavač 

Stupeň poskytovaného vzdělání :  střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma vzdělávání:   3 roky, denní studium 

Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem 

 

 

 

 

Poznámky: 

1. Všechny uvedené předměty jsou povinné 

2. Výuka probíhá: týden teoretického a týden praktického vyučování 

3. Cizí jazyk a další cizí jazyk – anglický jazyk, německý jazyk 

4. Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích školy 

5. Závěrečná zkouška je realizována podle Jednotného zadání závěrečné zkoušky 

 

6.3. Přehled využití týdnů ve školním roce 
 

Činnost 1. ročník 2. ročník 3.ročník 

Výuka podle rozpisu učiva 33 33 30 

Závěrečná zkouška 0 0 3 

Časová rezerva 7 7 7 

Celkem týdnů 40 40 40 

 

Školní vzdělávací plán 

Předměty 

Z
k

ra
tk

y
 Týdenní hod. dotace 

C
el

k
em

 

1. 2. 3. 

Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5 

1.cizí jazyk NJ, AJ 2 2 2 6 

Další cizí jazyk AJ, NJ 0 2 2 4 

Občanská nauka OBN 1 1 1 3 

Základy přírodních věd ZPV 2 1 0 3 

Matematika MAT 2 1 1 4 

Tělesná výchova TEV 1 1 1 3 

Inf. a kom. technologie IKT 1 1 1 3 

Ekonomika EKO 1 1 1 3 

Obchodní provoz OP 1 1 1 3 

Zbožíznalství ZBO 2 1 3 6 

Komunikace ve službách KO 2 1 1 4 

Aranžování AR 0 1,5 1 2,5 

Odborný výcvik OV 15 16,5 15 46,5 

Celkem teor. výuka  17 16,5 16 9,5 

Celkem  32 33 31 96 
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7. Učební osnovy 
 

Předmět: 

1. Český jazyk a literatura 

2. 1.cizí jazyk 

3. Další cizí jazyk 

4. Občanská nauka 

5. Základy přírodních věd  

6. Matematika 

7. Tělesná výchova 

8. Informační a kom. technologie 

9. Ekonomika  

10. Obchodní provoz 

11. Zbožíznalství 

12. Komunikace ve službách 

13. Aranžování 

14. Odborný výcvik 
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Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 5 hodin týdně   

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

 

Učební osnova předmětu 

7.1. Český jazyk a literatura 
 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Cíl předmětu: 

 

Dovednosti získané v hodinách CJL umožňují žákům poznat a pochopit společensko-kulturní 

vývoj lidské společnosti. Vytvářejí se také předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci 

tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity, postoje, předávat informace, zvládat 

různé komunikační situace a učí se orientovat při vnímání okolního světa. 

Ve vyučovacím procesu poznávají žáci základní jazykové normy, chápou rozdíl mezi spis. a 

nespisovným vyjadřováním, rozvíjejí slovní zásobu. Chápou význam umění, uměleckých děl 

a památek. Rozvíjejí své čtenářské dovednosti a dovedou umělecký text interpretovat. 

Jazykové vzdělávání v CJL vychovává ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na 

rozvoji duševního života. Jazykové vzdělávání rozvíjí i sociální kompetence žáků, estetické 

vzdělávání kultivuje projev žáků. 

Charakteristika 

učiva: 

 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání a komunikace v českém 

jazyce a Estetické vzdělávání 

Učivo CJL je rozvrženo do tří oblastí: 

Mluvnice - navazuje na znalosti mluvnice ZŠ v základech pravopisu, prohlubuje je, rozvíjí 

vyjadřovací schopnosti žáků. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení. 

Žáci se učí rozpoznat mezi spisovnou a nespisovnou normou, pracují s jazykovými 

příručkami. Využívají jazykových vědomostí v praktickém životě, vyjadřují se srozumitelně 

a souvisle, dokáží formulovat a obhajovat své názory kultivovaným jazykem. 

Sloh - učí žáky vnímat a chápat různá jazyková sdělení, posoudit jazykové prostředky 

textové výstavby a kompozici textu. Prohlubují si kulturnost vyjadřování a vystupování 

s ohledem na zvolený učební obor. Žáci se naučí získávat a kriticky hodnotit informace 

z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na uživatele.  

Literatura -  učí rozlišovat literární druhy a žánry na základě četby ukázek, upevňuje znalosti 

o významných dílech naší i světové literatury. Učí také formulovat názory na přečtené dílo a 

analyzovat ho. Pěstuje vztah ke kulturním hodnotám. 

Metody a 

formy výuky: 

 

Přednáška, výklad, dialog, doplňovací texty, audio-video ukázky, DVD, řízený rozhovor, 

samostatná a skupinová práce, soutěže, projekty, vyhledávání informací na internetu, 

v odborných učebnicích, tisku, četba ukázek, projekce filmů, referáty. 

Hodnocení 

žáků: 

Úroveň znalostí jednotlivých žáků je hodnocena numericky i slovně. Ve vyučovacím procesu 

využívá učitel CJL všech dostupných možností, jak globálně posoudit a zhodnotit úroveň 

znalostí každého žáka – diktáty, testy, doplňovací cvičení, domácí cvičení, domácí úkoly, 

slohová cvičení, slohové práce, samostatné práce, vyhledávání informací, referáty, celkový 

kulturní přehled, aktivita a samostatnost v hodinách CJL. 

Kriteria hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ Vimperk. 

Přínos 

předmětu pro 

rozvoj 

kompetencí a 

průřezových 

témat: 

Kompetence: 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování svého 

učení a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. 

Dále jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a zpracování 

poznatků a informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, k reflektování 

procesu vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, 

k tvořivému zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke kritickému 

hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, rady i kritiky 

ze strany druhých, k čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. Žáci jsou 

vedeni tak, aby s porozuměním poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti svého dalšího 

vzdělávání. 

Komunikativní kompetence – žáci jsou vedeni ke kultivovanému ústnímu i písemnému 

projevu a schopnosti vystupovat v různých společenských situacích, k vyjádření a obhájení 

svého názoru. Současně jsou vedeni k tomu, aby se naučili zpracovat věcně správně a 
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přehledně různé texty. Předmět CJL vede žáky k pozitivnímu vztahu ke kulturnímu a 

jazykovému dědictví. 

Personální a sociální kompetence – žáci jsou vedeni k tomu, aby aktivně spolupracovali 

s celým kolektivem i menšími skupinami. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí - předmět vede žáky k pochopení kulturních 

tradic národa a jazykového vývoje. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – žáci jsou vedeni tak, aby 

vhodně komunikovali s potencionálními zaměstnavateli, uměli prezentovat své znalosti a 

dovednosti.  

Průřezové téma:  

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby se naučili svobodnému, ale 

kultivovanému projevu, taktnímu přístupu k lidem, byli schopni orientovat se v nabídce 

médií, vážili si a chránili národní kulturní dědictví. 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby bez problémů zvládali písemnou a ústní 

komunikaci a byli schopni účastnit se samostatného úředního jednání. 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou vedeni k tomu, aby při tvorbě různých 

referátů či jiných útvarů využívali prostředky IKT 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Gramatika 

1

16 

 

Žák: 

- Objasní dělení slovanských jazyků. 

- Čte ukázky textů, nachází    

    podobné a odlišné znaky s ČJ.  

 

- Rozlišuje spisovný, hovorový jazyk a    

   nářečí 

- Určuje slovní druhy, mluvnické  

   kategorie 

- Pracuje se slovní zásobou, používá  

  jaz. Příručky 

- Osvojí si základní pravidla psaní  

  velkých písmen, rozlišuje obecné  

  jméno ve víceslovném názvu vytvoří  

  názvy s předložkou. 

- Rozliší větu jednočlennou a souvětí  

 

- Odlišuje předložky a předpony s, z  

na základě zvládnutých gramatických  

pravidel. 

- Osvojil si a dále upevňuje psaní ú, ů  

  dle přesně určených pravidel. 

- Rozlišuje souvětí souřadné a  

  podřadné, určí větu hlavní a vedlejší 

- Určuje podmět, přísudek,  

  předmět, přívlastek, příslovečné  

  určení. 

 

 Obecné poznatky o jazyce,     

 slovanské jazyky.  

 

Národní jazyk 

- spisovný jazyk 

- nářečí 

Pravopis, slovní druhy 

 

Slova jednoznačná a mnohoznačná 

 

Velká písmena 

 

 

 

Věta jednoduchá, jednočlenná a 

dvoučlenná 

Psaní předpon a předložek s, z 

 

 

Psaní ú, ů 

 

Souvětí souřadné a podřadné. 

 

Základní větné členy. 

 

   2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Literatura 33 

- Vysvětlí význam Bible a křesťanství  

   a  jejich mravní poselství 

Biblické příběhy, křesťanská tradice 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 
 

17 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

 

- Rozlišuje základní literární žánry,  

  hlavní znaky   

 

 

- Charakterizuje hlavní žánry  

  literatury, formuluje   

- Formuluje znaky pohádky, uvede  

  příklady a autory. 

- Vysvětlí pojmy - renesance,  

  humanismus, kronika, balady,    

  romance. 

 

- Uvede výrazné představitele v české  

  a světové literatuře daného období 

- Formuluje vlastními slovy aktuální  

  didaktický přínos Komenského díla 

- Charakterizuje období NO a jeho  

   přínos pro další vývoj české  

   společnosti 

- Reprodukuje přečtený text, snaží se  

  postihnout smysl díla, rozliší text    

  období romantismu a brakovou  

  literaturu. 

- Porovná četbu a filmovou podobu  

  daného díla kritického realismu 

- Ukáže rozdíly mezi poesií a prózou 

- - Objasní pojmy - sloka, verš, 

rým,    

-   druhy rýmu. 

- Vyhledá metafory 

- Posoudí různá ztvárnění téhož tématu    

  v literárním, dramatickém, filmovém  

  zpracování. 

 

 

Antická literatura  

- epos, bajka 

- Homér a jeho dílo 

- Řecká mytologie 

České báje, pověsti, bajky, pohádky, 

lidová slovesnost 

 

 

Renesance a humanismus 

- význam pro utváření naší kultury 

- J. Hus, reformace 

 

Baroko, klasicismus a osvícenství 

 

 

 

 

Romantismus 

 

 

 

Realismus 19. stol. v Evropě i u nás 

 (Neruda, Němcová... ) 

Poesie 20. stol., poetismus,    

surrealismus 

 

Česká próza 20. století 

(např. Bass, Poláček) 

- Lidské vztahy v lit., milenecké 

dvojice: R. Rolland,  

  W. Shakespeare, J. Otčenášek aj. 

Občanská nauka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Občanská nauka 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

 

2 

 

8 

 

2 

Sloh 
1

17 

- Objasní základní funkční styly,  

- Vytvoří jednoduché texty na  

   základě získaných poznatků ve  

   vybraných slohových útvarech.  

- Vyjadřuje ústně i písemně  

  kultivovaně své názory na daná   

  témata. Zapojuje se do diskuze,  

  využije ve správný okamžik  

  prostředků neverbální komunikace 

- Vysvětlí rozdíl použití spisovného  

  jazyka a slov. zásoby a využívá  

  nespisovné slov. zásoby s ohledem  

  na komunikativní záměr 

- Pracuje s textem, tvoří vhodné  

  monol. a dialog. jazykové projevy   

  podle situace 

- Volí vhodné jazykové prostředky  

   v běžném společenském styku 

- Vypravuje své zážitky, oživuje je  

  uměleckými prostředky 

Význam stylu, slohové útvary,   

funkční styly. 

 

 

 

Projevy mluvené a psané,  

nonverbální prostředky komunikace 

 

Nespisovné útvary, slovní zásoba 

- Obecná čeština, nářečí 

 

 

Projevy monologické a dialogické 

 

 

 

Současné prostředky komunikace 

 

Vypravování 

- styl prostě sdělovací 

Průřezové téma: 

Člověk a svět práce 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Německý jazyk 

Anglický jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

5 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Zvládá různé komunikační situace,  

  konfliktové situace převádí do  

  kooperativních výběrem  

  vhodnějších jaz. prostředků 

- emoční aspekty jazyka  

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

         Gramatika 
1

16 

- Užívá ve větách náležitých tvarů    

  podst. A přídavných jmen, procvičuje 

  odchylky,  

  v jazykových příručkách ověřuje  

  správnost určení podst. jmen  

  hromadných, látkových,  

  pomnožných, obecných a vlastních,  

  konkrétních a abstraktních.  

- Třídí příd. jména, odůvodňuje  

  pravopis, užívá ve větách stupňovaná  

  přídavná jména 

- Určí v textu větu jednočlennou a  

  dvojčlennou. 

- Pracuje s Pravidly českého jazyka 

- Používá správně slova cizího původu  

  a slova  nespis. jazyka a chápe jejich   

  semantický význam 

- Stanoví základní a rozvíjející větné   

  členy 

- zdůvodňuje koncovky příčestí 

minulého 

Podstatná a přídavná  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití jednočlenných vět 

 

Tvoření slov, obohacování slovní 

zásoby, rozsah slovní zásoby češtiny 

 

 

Skladba  

 

Shoda přísudku s podmětem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Literatura 
3

33 

- Propojuje obsah přečtených ukázek  

  s vlastními prožitky a zkušenostmi,  

  vyjadřuje názor na téma ochrany 

  přírody, pomoc strádajícím národům,  

  rozdílnost kultur… 

- Uvede základní rysy fejetonu 

 

- Analyzuje texty s námětem vztahu  

  člověka k přírodě a ke světu. 

- Vysvětlí zákl. lidské hodnoty - 

  svoboda, právo, důstojnost. 

- Debatuje o námětech - vlastenectví,  

  přátelství... 

- Vyhledá z různých zdrojů informace  

  o válečných událostech (1. a 2. sv.  

  válka) 

 

- Zhodnotí přínos zfilmovaných  

  literárních děl o historii 

 

 Cestopisy, tradice jiných zemí  

  (Zikmund, Hanzelka, Čapek aj.)  

   

 

 

 Fejetonista J. Neruda a současní  

  fejetonisté Nepil, Crha, Křesťan 

 Vztah k přírodě, k lidem (J. London,  

  J. Herriot) 

 Historické události v literatuře  

 (Kosmas, Sienkiewicz…) 

 

 

Světová válka v literatuře 

(Hašek, Rolland, Remarque,   

  Nohavica,…) 

 

Díla o histor. osobnostech 

- J.Á.Komenský 

- J. Hus  

Průřezové téma: 

Občanská nauka, 

Německý jazyk 

Anglický jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průřezové téma: 

Informační a kom. 

technologie 

 5 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

3 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Analyzuje a porovnává jednotlivé  

  ukázky  

- Zhlédne filmové zpracování díla K.  

  Čapka, charakterizuje jednotlivé  

  postavy 

- Zpracuje téma v podobě referátu,  

  vyjádří názor na zločiny fašismu,  

  projevy neonacismu, potlačování  

  svobody člověka. 

Válečná a protivál. literatura, film 

- Analýza ukázek 

- K.Čapek - Bílá nemoc 

 

 

- Norimberský proces, Sophiina   

  volba 

 

5 

 

 

3 

Sloh 

1

17 

 

- Aplikuje základní postupy písemné  

  komunikace s blízkými osobami. 

- Vystihne charakteristické znaky  

- Rozpozná rozdíl mezi  

  profesním životopisem a  

  uměleckým, jejich stavbou, výběrem  

  jazykových prostředků. 

- Sestaví vlastní životopis 

- Zpracovává samostatně a správně  

  veškeré dotazníkové údaje, dokáže se  

  orientovat v tabulkovém zpracování  

  úředních formulářů. 

- Rozliší líčení od popisu prostého 

- Vypracuje popis např.  

  technologického postupu 

- Provede grafickou úpravu krátkého  

  textu, navrhne vlastní plakát,  

  oznámení, pozvánku, vizitku 

- Porovnává a posuzuje různé zdroje  

  informací, diskutuje o závislosti na  

  PC, TV…, zaujímá kritický postoj a  

  současně uvádí pozitiva, která média  

  přinášejí. Přednese aktuality a vyjádří  

  postoj k informacím 

- Chápe důležitost četby na duševní  

  rozvoj člověka. Seznámí spolužáky  

  s kulturními středisky ve svém městě.  

- Vysvětlí literární text jako zdroj  

  informací, formuluje vlastní názory  

  na umělecké dílo 

- Orientuje se v odborném textu, cizí  

   slova nahrazuje domácími 

- Postihne nejdůležitější pasáže a  

  myšlenky v textu, je schopen stručně  

  a věcně ve strukturované podobě  

  zapsat obsah textu 

- Zpracuje vlastní pohled na přečtené  

  umělecké dílo /nebo film/, objektivně  

  zhodnotí přínos nebo nedostatky díla 

Dopis 

- Osobní  

- V umělecké literatuře 

Životopis  

– Strukturovaný, větný, umělecký 

 

 

 

Úřední dokumentace 

 

 

 

Popis 

 

 

Běžné informační postupy a útvary  

 (deník, osobní vizitka, reklama,  

  plakát, e-mail, fax...)  

Reprodukce zpráv ze sdělovacích  

prostředků, mediální gramotnost,  

vliv médií 

 

 

 

Informatická výchova, knihovny a  

jejich služby. Četba, porozumění,  

interpretace 

 

 

 

Vztah ke slovům cizího původu,  

 jejich užití.  

Výpisky, výtah, jejich význam.  

 

 

 

Referát, recenze 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Německý jazyk 

Anglický jazyk  

Ekonomika 

Průřezové téma: 

Člověk a svět práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Inf. a kom 

.technologie 

 

Průřezové téma: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 30 hodin  

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

            Gramatika 
10 

 

- Shrnuje obecné poznatky o jazyce a  

  jeho vývoji 

-Orientuje se v základní terminologii. 

- Užívá ve větách náležitých tvarů slov  

  přejatých 

- Dokáže samostatně uvést známá  

  přísloví a rčení, vyložit jejich smysl a  

  význam, nahrazuje přísloví jiným  

  s podobným významem 

- Samostatně lokalizuje jednotl. nářečí  

  na našem území 

- Objasní interpunkci ve větě  

 

- Používá jednotlivé jazykové příručky,  

  Pravidla čes. pravopisu, morfol. a  

  syntaktické a další příručky 

- Používá přímou a nepřímou řeč, větu  

  uvozovací, mění přímou řeč na  

  nepřímou a naopak 

- Vysvětlí etymologii jmen, jejich  

   význam  

- Zdůvodní logické používání zkratek,  

  uvádí příklady z textu 

Vývoj českého jazyka, jeho  

postavení mezi ostatními jazyky 

 

Neologismy 

 

Přísloví, rčení 

 

 

 

Nářečí, jejich odlišnosti ve slovní  

zásobě. 

Interpunkce, všestranný jazykový 

rozbor 

Zdroje informací, jejich využívání 

 

 

Přímá a nepřímá řeč v promluvě i  

psaném textu 

 

Rodná jména, příjmení, jejich původ 

 

Zkratky, ekonomika řeči 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Německý jazyk 

Anglický jazyk 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

      Literatura 9 

- Objasní rozdíl mezi hobby a  

  povinností a jejich prolínáním. 

- Vyhledá v encyklopedii jména našich  

  největších umělců 

- Seznámí spolužáky formou  

  dramatizace některých autorů,  

- Vysvětlí význam humoru v životě  

   člověka a jako prostředku v boji proti  

   násilí. 

- Porovná texty jednotl. autorů,    

  zhodnotí aktuálnost a jejich úlohu  

  v dané době 

- Porovná jednotlivé druhy literatury,  

  uvede příklady z vlastní četby 

 

- Uvede typická díla doby, zhodnotí  

  jejich přínos, srovná umělecké proudy 

  ve světě a u nás, zařadí osobnosti do   

  jednotlivých období 

Lidská práce a záliby v literatuře 

 

Umění sochařské a výtvarné 

 

Význam humoru v životě člověka 

(např. Křesťan, Nepil, Poláček, 

Jirotka, Svěrák – Smoljak, Šimek-

Grossman) 

 

Písňové texty 

 

 

Dobrodružná literatura, verneovky, 

sci-fi, horor, thriller 

 

Systematizace literárního učiva 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Občanská nauka 

Průřezové téma: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

      Sloh 11 

- Porovnává a posuzuje různé zdroje  

  informací, zaujímá postoj ke  

  sdělovanému obsahu. Rozpozná  

  manipulativní komunikaci  

Publicistický styl  

- základní znaky, postupy 

- inzerát 

 

Průřezové téma: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

1 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

  v masmédiích. 

- Rozezná bez potíží jednotlivé útvary  

  v tisku, vypracuje samostatně daný  

  publicist. útvar 

- Prohloubí poznatky o fejetonu, doloží  

  ukázkami, posoudí aktuálnost, pointu,  

  jazykové prostředky 

- Ovládá kritické čtení a vnímání  

  přečteného textu /analytické/. 

- Orientuje se v běžných sdělovacích  

  prostředcích 

- Rozlišuje a vhodně užívá formálního  

  a neformálního stylu, sestaví některé  

  typy úředních dopisů 

- Zdůvodní důležitost profesního  

  životopisu, sestaví ho, věnuje  

  pozornost přehlednosti, přesnosti,  

  výstižnosti 

- Posoudí slohové rozvrstvení slovní  

  Zásoby, rozezná subjektivní popis od  

  odborného (objektivního) 

- Vyhledá a správně čte odborné  

  termíny, zařadí je k oboru, nahradí je  

  synonymy 

- Připraví referát na dané téma.  

  Odlišuje v přečteném nebo slyšeném  

  textu fakta od názorů, referuje  

  objektivně a zajímavě. 

- Zamýšlí se nad aktuálními problémy  

  současnosti, pokusí se najít aspoň  

  částečně řešení problému 

  

 

- Zpráva, reportáž 

 

 

- Fejeton 

 

 

- Práce s tiskem 

 

 

 

Soukromá a podniková 

korespondence 

- Objednávka, reklamace, žádost 

- Profesní životopis 

 

 

 

- Popis, odborný popis 

 

 

Odborné termíny, terminologie 

 

 

Referát 

 

 

 

Úvaha 

 

 Průřezové téma: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

Člověk a svět práce 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 



Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267           ŠVP Prodavač – florista 

Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 

30 
 

Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 6 hodin týdně  upravit u předmětů se změnou počtu hodin 

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

 
   

Učební osnova předmětu 

 

7.2. Německý jazyk 
              

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Cíle předmětu: 

 

 

 

 

 

Vzdělávání v německém jazyce se podílí na přípravě žáků na aktivní život ve společnosti, 

vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností německého jazyka. Připravuje žáky 

k efektivní účasti v přímé a nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, 

rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáka, rozvíjí 

jejich komunikační schopnosti, vnímavost ke kultuře daného národa. Učí je vnímavosti ke 

kultuře, schopnosti užívat způsoby dorozumění s mluvčími jiných kultur.  

 

Charakteristika 

učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání a komunikace v cizím 

jazyce. Navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových znalostí a 

komunikativních dovedností, které odpovídá úrovně A1+ podle Společenského evropského 

referenčního rámce pro jazyky. 

Obsah vzdělávání je z didaktického hlediska rozdělen do čtyř kategorií: řečové dovednosti, 

jazykové prostředky, tematické okruhy, poznatky o zemích studovaného jazyka. Není 

žádoucí vyučovat je izolovaně. Učivo je rozděleno do tří ročníků:  

 

Obsahem vzdělávání v prvním ročníku jsou tematické celky:  

Úvod do učiva 

Výslovnost a pravopis - žák přečte krátké, jednoduché texty, napíše jednoduchá slova a 

věty.  

Časování slabých sloves - žák vyčasuje běžné slabé sloveso, za pomoci učitele ho použije 

ve větě. 

Časování slovesa "sein" a "haben" - žák vyčasuje daná slovesa pomocí tabulek 

Skloňování „wer“ a „was“, pádové otázky – žák vyskloňuje podstatné jméno ve všech 

pádech a rodech za pomoci učitele 

Číslovky, udávání ceny – žák samostatně napočítá do sta, za pomocí tabulek do milionu 

Předložky se 3. a 4. pádem, osobní a přivlastňovací zájmena – žák pomocí učitele používá 

předložky ve spojení se zájmeny a podstatnými jmény. 

Osvojené učivo aplikuje při konverzaci na daná témata.  

 

Obsahem vzdělávání ve druhém ročníku jsou tematické celky:  

Přítomný čas silných sloves – ( změna a v ä, e v ie ) – žáci vyčasují 15 určených sloves 

v oznamovacím a rozkazovacím způsobu 

Časování způsobových sloves – žáci vyčasují a pomocí učitele používají daná slovesa v 

jednoduchých větách 

Neurčitý podmět man, vazba es gibt – žák používá daná spojení v ustálených vazbách 

Skloňování přídavných jmen po členu určitém, neurčitém a bez členu – žák za pomoci 

učitele a gramatických tabulek vyskloňuje přídavná jména, především v odborné 

terminologii 

Předložky v časových údajích – žák použije dané předložky v některých ustálených 

spojeních (datum, hodiny…) 

Pořádek slov ve větě vedlejší – žák za pomocí gramatických tabulek vyjmenuje spojky 

souřadné a podřadné 

Perfektum a préteritum slabých sloves, slovesa sein, haben a způsobových sloves – žáci na 

minimální úrovni použijí minulý čas – za použití tabulek a pomoci učitele 

Žák se vyjadřuje ústně i písemně ke stanoveným tématům, pohotově a vhodně řeší 

každodenní snadno předvídatelné řečové situace i jednoduché a typické situace týkající se 
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pracovní činnosti 

Osvojené učivo aplikuje při konverzaci na daná témata.  

 

Obsahem vzdělávání ve třetím ročníku jsou tematické celky:  

Řadové číslovky -  žák  použije řadovou číslovku především v datech nebo v ustálených 

výrazech 

Trpný rod  - žák   přeloží  jednoduchý odborný text v trpném rodu z německého jazyka do 

českého jazyka  

Perfektum a préteritum silných sloves – žák za pomoci tabulek a učitele utvoří daný tvar 

určených sloves 

Zvratná slovesa – žák vytvoří tvar zvratného slovesa za pomoci tabulek a učitele 

  

Tematické okruhy – osobní údaje, životopis, dům a domov, volný čas a zábava, jídlo a 

nápoje, služby, cestování, péče o zdraví, každodenní život, každodenní život, nakupování, 

vzdělání, Česká republika, země dané jazykové oblasti, práce a zaměstnání.     

Metody a formy 

výuky: 

Výuka je tvořena výkladovou částí, kterou představuje přednáška pro úvod do složité 

problematiky, vysvětlení učiva, systematizaci poznatků a dialogy. Při výuce jsou kromě 

výkladu využívány i jiné formy výuky: tvoření dialogů, řízený rozhovor, řešení 

gramatických cvičení, frontální opakování, testy, práce s textem, se slovníky, 

s mluvnickými tabulkami. Velký důraz je kladen na samostatnou a skupinovou práci žáků. 

K výuce je využívána didaktická technika a didaktické pomůcky – magnetofon, CD a DVD, 

interaktivní tabule, internet. 

Výuka je doplněna tematickou vycházkou. 

Hodnocení 

žáků: 

Ke kontrole dosažených výsledků vzdělávání slouží písemné a ústní zkoušení. Jednotlivé 

tematické celky jsou ověřovány písemnou prací a testem výběrem z možností 2x za pololetí. 

Průběžně jsou znalosti ověřovány orientačním zkoušením a frontálním ověřováním znalostí. 

Při hodnocení žáků se přihlíží nejenom k úrovni osvojených vědomostí a dovedností, ale 

také k jejich aktivitě při vyučování, dovednosti vyhledávat informace, třídit je, pracovat s 

odborným textem a aplikovat teoretické poznatky při řešení problémů z praxe, ale i k jeho 

schopnostem prezentovat a obhajovat výsledky. Hodnotí se zpracování a přednes referátů na 

dané téma. Je rovněž zohledněn i individuální přístup žáka ke studiu daného předmětu. 

Kriteria hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ 

Vimperk.  

Přínos předmětu 

pro rozvoj 

kompetencí a 

průřezových 

témat 

 

Kompetence: 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování svého 

učení a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. 

Dále jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a zpracování 

poznatků a informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, k reflektování 

procesu vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, 

k tvořivému zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke kritickému 

hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, rady i kritiky 

ze strany druhých, k čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. Žáci jsou 

vedeni tak, aby s porozuměním poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti svého 

dalšího vzdělávání. 

Komunikativní kompetence: žáci jsou vedeni tak, aby dosahovali jazykové způsobilosti 

potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí a pro základní pracovní 

uplatnění.  Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili výhody znalosti cizích jazyků pro 

uplatnění v životě a byli motivováni k prohlubování jazykových dovedností. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: žáci jsou vedeni tak, aby podporovali hodnoty 

místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořený pozitivní vztah 

 

Průřezové téma: 

Při zpracování samostatných úloh, referátů, prezentací získaných informací, vyhledávání a 

posuzování informací o profesních příležitostech, jsou žáci vedeni k efektivnímu využívání 

informační a komunikační technologie (internet, veřejná média, odborné časopisy…) při 

realizaci průřezového tématu Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

1. ročník:  2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Napíše a přečte jednoduché slovo             

  v němčině, rozlišuje základní  

  zvukové prostředky daného jazyka,    

  vyslovuje co nejblíže přirozené  

  výslovnosti.                                                      

 

- Úvod do učiva    

- Základní pravidla německé                                        

  výslovnosti 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

2 

- Vyčasuje slabé sloveso, použije ve  

  větě. 

- Použije člen určitý nebo neurčitý ve       

  větách 

- Vhodně aplikuje základní slovní  

  zásobu z oboru  

- Časování slabých sloves 

 

- Člen určitý a neurčitý   

 

- Základní odborná terminologie 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura  

Technologie 

6 

- Určí správný slovosled větných              

  členů v holé větě. 

- Vyčasuje sloveso sein a haben            

- Použije správný tvar přídavného        

  jména v přísudku 

 - Pořádek slov ve větě oznamovací  

 

 - Časování slovesa sein a haben 

 - Přídavné jméno v přísudku 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

4 

- Vyskloňuje běžné podstatné jméno  

  ve všech pádech j. č. pomocí učitele              

- Určí správný slovosled v otázce   

  zjišťovací                         

- Použije tvar ich möchte ve frázích 

- Skloňování podstatných jmen v j. č. 

 

- Otázka zjišťovací 

 

- Tvar ich möchte            

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura  

 

6 

- Napočítá do 1000                                                  

- Použije cenu při komunikaci   se         

  zákazníkem 

- Použije zápor ve větách.                                           

- Číslovky 1- 1000 

 

 

- Zápor nicht. 

 

 
4 

- Vhodně uplatňuje základní způsoby    

  tvoření slov daného jazyka, dodržuje    

  základní pravopisné normy a  

  mluvnici v cvičeních za pomocí  

  učitele 

- Komunikuje se zákazníkem   

  použitím jednoduchých vazeb  

  (zahájení a ukončení komunikace,  

  pozdrav, prosba, poděkování). 

- Opakovací cvičení 

 

 

 

 

- Ustálené vazby 1 

 

 

 

 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Psychologie 

8 

- Používá předložky se 3. pádem  za                        

  pomoci učitele 

- Použije ve větě slovesa s  

  odlučitelnými a neodlučitelnými  

  předponami. 

- Zaznamená hlavní myšlenku  

  z vyslechnutého textu. 

- Předložky se 3. pádem 

 

- Slovesa s odlučitelnými a          

  neodlučitelnými předponami 

 

- Práce s neznámým textem 

 

 
8 

- Vyskloňuje osobní zájmena pomocí                      

  tabulky 

- Použije předložky se 4. pádem s                        

  pomocí učitele   

- Použije běžné ustálené vazby    

  (vyjádření souhlasu, nesouhlasu,  

  odmítnutí, zklamání, projevu  

  radosti). 

 

- Skloňování osobních zájmen   

 

- Předložky se 4. pádem 

 

- Ustálené vazby 2 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

Psychologie 

4 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Vysvětlí rozdíl mezi 3. a 4. pádem  

  podstatných  jmen v němčině  

- Vyjmenuje a použije ve větách  

  předložky se 3. a 4. pádem 

- Utvoří množné číslo některých                              

  podstatných jmen. 

- Předložky se 3. a 4. pádem 

 

 

 

- Tvoření množného čísla podst.  

   jmen. 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura  

 

6 

- Vyjmenuje a použije ve větách                             

  přivlastňovací zájmena   

- Použije zájmeno kein pomocí učitele   

- Vyskloňuje zájmeno dieser pomocí                      

  tabulky. 

- Přivlastňovací zájmena   

 

- Záporné zájmeno kein 

- Skloňování zájmena dieser. 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

8 

- Probranou slovní zásobu a mluvnici       

  použije v cvičeních   

- Užívá lexikální jednotky k tématu                           

  moje rodina      

- Stručně povídá o svoji rodině  

                                                 

- Použije méně obvyklé ustálené vazby                                  

  při komunikaci se (uvedení do    

  společnosti, sjednání schůzky,  

  informaci se na služby). 

 

- Jednoduchými větami povídá                 

  o nakupování ve městě 

- Používá slovní zásobu k tématu                             

  kadeřnické potřeby. 

 

- Zná základní společenské zvyklosti  

  a kulturní specifika zemí daného  

  jazyka ven srovnání se zvyklosti  

  v České republice 

 

- Vypráví o sobě na základě předlohy 

 

- Vyjádří se ústně i písemně ke    

  stanovenému tématu.                 

- Opakování 

 

- Moje rodina (Meine Familie) 

  (slovní zásoba) 

- Moje rodina ( Meine Familie) 

  (vyprávění) 

- Ustálené vazby 3    

 

 

 

 

- Nakupování ve městě 

  (jízdenek, vstupenek, zboží…) 

- Kadeřnické potřeby (slovní zásoba) 

 

 

- Zvyky a obyčeje 

 

 

 

 

- Představuji se (ich vorstelle mich) –    

  osobní údaje a životopis 

- Péče o zdraví 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Psychologie 

 

 

 

 

 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce, 

Informační a 

komunikační 

technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Vyčasuje silné sloveso se změnou                                                            

  a v ä v přítomném čase                                        

- Použije neurčité zájmeno man,    

  sloveso können  v ustálených  

  vazbách. 

- Časování slabých sloves v    

  přítomném čase sloves 

- Neurčité zájmeno s man 

- Časování slovesa können                                      

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

8 

- Vyčasuje silné sloveso se změnou e  

  v i  v přít. čase.              

- Použije vazbu es gibt ve frázích                     

- Použije hmotnost, míru a cenu po  

  číslovkách v komunikaci se  

  zákazníkem (jídlo, nápoje,  

  nakupování) 

- Vyčasuje zvratné sloveso a použije                

  ve větách za pomoci učitele. 

- Časování silných sloves se 

  Změnou e v i v přítomném čase 

- Vazba es gibt                 

- Hmotnost, míra a cena po  

  číslovkách 

 

 

- Zvratná slovesa 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura  

 

4 

- Vyskloňuje přídavné jméno po  

  určitém a neurčitém členu pomocí  

  tabulky  

- Utvoří přídavné jméno zeměpisné          

  použitím koncovky –er 

- Použije některé předložkové a                        

  bezpředložkové vazby pomocí  

  učitele.                     

- Skloňování přídavných jmen po  

  členu určitém a neurčitém    

- Přídavná jména zeměpisná na -er 

 

- Předložkové a bezpředložkové   

  vazby 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

8 

- Vyskloňuje přídavné jméno bez  

  členu pomocí tabulky    

- Použije řadovou číslovku především    

  v datech.           

 

- Skloňování přídavných jmen bez 

  členu 

 

- Řadové číslovky    

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

4 

- Za pomoci učitele použije                 

  probranou slovní zásobu a gramatiku 

  v cvičeních. 

- Opakování.  

 

 

4 

- Vyčasuje a za pomoci učitele               

  použije ve větách způsobová slovesa  

  a sloveso  wissen 

- Vystupňuje některá příslovce                  

  a použije ve větách 

- Za pomoci učitele utvoří 2. a 3.  

  stupeň přídavných jmen     

  ve větách. 

- Způsobová slovesa a sloveso  

  wissen 

 

- Stupňování příslovcí 

 

- Stupňování přídavných jmen     

 

 

 8 

- Vyjmenuje spojky souřadné a  

  podřadné        

- Přeloží jednoduchý text s použitím                 

  vztažných zájmen.  

 - Slovosled ve vedlejší větě   

                                            

- Vztažná zájmena. 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura  

4 

- Utvoří préteritum od pomocných               

  sloves haben, sein                                                

- Utvoří za pomoci učitele préteritum                 

  slabých a způsobových sloves.                     

- Préteritum pomocných sloves 

  haben, sein                                                       

- Préteritum slabých a způsobových    

  sloves. 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

6 

- Za pomoci učitele utvoří perfektum  

  slabých sloves a použije je  

  v krátkých větách 

- Utvoří za pomoci tabulky préteritum                

  a perfektum některých silných  

  sloves 

- Perfektum slabých sloves                            

 

 

- Minulý čas silných sloves 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

6 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Za pomoci učitele použije probranou    

  slovní zásobu a gramatiku ve     

  cvičeních 

- Opakování  

 

 

 

- Přeloží jednoduchý text za pomoci   

  slovníku (zformuluje vlastní    

  myšlenky ve formě krátkého sdělení)                      

- Přeloží s použitím slovníku odborný         

  text. 

- Jednoduchými větami hovoří na                     

  téma můj každodenní život 

- Rozšíří si odbornou slovní zásobu na  

   Téma (použije řečové situace  

   týkající se pracovní činnosti) 

- Stručně povídá svůj životopis                           

- Napíše jednoduché vánoční   

  blahopřání      

- Přeloží jednoduchý text ze svého                    

  oboru z němčiny do češtiny 

- Utvoří jednoduché věty na téma     

  moje práce (napíše oficiální vzkaz,  

  dopis) 

- Rozšíří si slovní zásobu na téma   

  volný čas a zábava                   

- Porovná reálie zemí daného 

  jazyka se zemí mateřského jazyka   

- Povídá o svém městě, turistovi                 

  poskytne základní informace o městě, 

- Žádá informaci v neznámém městě 

 

- Práce s odborným textem 1 

 

 

- Práce s odborným textem 2 

 

- Můj den (mein Tag) 

 

- Odborná terminologie  

  v květinářství  

  (im Blumengeschäft) 

 

- Můj životopis (mein Lebenslauf) 

- Vánoční pozdravy 

 

- V květinářství (im Blumengeschäft) 

 

- Moje práce (meine Arbeit) 

 

 

- Volný čas a zábava 

- Mé koníčky (meine Hobbys 

- Reálie německy mluvících zemí 

 

- Mé město (meine Stadt) 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce, 

Informační a 

komunikační 

technologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 60 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Použije minulé časy vybraných  

  sloves                                                

- Přeloží z němčiny do češtiny                            

  konjunktivy préterita způsobových                    

  a pomocných sloves a slovesa  

  wissen.                   

- Préteritum a perfektum sloves    

  (opakování)        

- Konjunktiv préterita způsobových     

  a pomocných sloves a slovesa  

  wissen. 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura  

 

 

7 

- Odhadne význam neznámých výrazů 

- Použije trpný rod přítomného                           

  času za pomoci učitele 

-  Slovní zásoba (opak. 

- Trpný rod sloves (přítomný čas)   

 4 

 - Vyčasuje a následně použije ve    

  větách slabé sloveso, pomocné                     

  sloveso sein a haben, vyskloňuje 

  běžné podst. jméno.   

- Časování slabých sloves, haben a    

  sein, 

- Skloňování podst. jméno (opak. 1.    

  ročníku). 

 7 

- Použije číslovky v obchodních                  

  rozhovorech, vyjmenuje a použije                    

  ve větách předložky se 3. a 4. pád.  

 

- Číslovky od 1 do 1000 (opakov.) 

- Předložky se 3. a 4. pádem (opak.). 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

4 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Použije vhodné osobní i    

  přivlastňovací zájmeno ve spojení  

  s předložkou nebo podst. jménem 

- Probrané a zopakované učivo                       

  použije v kontrolním testu. 

- Skloňování osobních a  

  přivlastňovacích zájmen ( opakov.) 

 

- Test – prověrka znalostí. 

 

 

 

 

 

7 

- Vyskloňuje přídavné jméno bez                     

  členu, s členem určitým a neurčitým  

  za pomoci učitele. 

- Skloňování přídavných jmen bez     

  členu, po členu určitém a neurčitém. 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura  

6 

- Použije ve větách silné, způsobové a    

  zvratné sloveso.                                      

 

- Silná, způsobová a zvratná slovesa   

  (opakov.). 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

4 

- Vystupňuje běžné přídavné jméno              

  a příslovci - přeloží jednoduchou    

  vztažnou větu a souvětí. 

- Stupňování příslovcí a příd. jmen   

  (opakov.) 

- Vedlejší věty (opakov.). 

 4 

- Utvoří minulý čas probraných sloves  

  za pomoci učitele.                                          

- Préteritum a perfektum slabých, 

  silných a způsobových sloves. 

 7 

- Získává a poskytuje informace při    

  nakupován í jízdenek, na ulici  

  v neznámém městě 

 

- Přeloží běžné obchodní rozhovory,    

  komunikuje se zákazníkem   

 

- Povídá stručně o svém bytě                   

 

- Napíše příteli do Německa krátký    

  dopis (o vánočních prázdninách, 

  o svém bytě apod.) 

- Povídá stručně o svém městě, vesnici  

  a jejich okolí 

 

- Na základě probrané slovní zásoby  

  povídá o svém příteli (charakterové    

  vlastnosti, zájmy …) 

- Objedná si jídlo, nápoje, povídá o  

  službách, (komunikuje se  

  zákazníkem) 

- Cestování 

- Nakupování 

 

 

- Obchodní rozhovory 

 

 

- Náš byt ( Wie stellst du dir deine     

  nächste Wohnung vor?) 

- Dopis příteli (ein Brief) 

 

 

- Mé město, moje vesnice, příroda, 

  ochrana životního prostředí 

 

- Můj přítel 

 

 

- Jídlo, nápoje, služby 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce, 

Informační a 

komunikační 

technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

- Je seznámen se zvyky a obyčeji    

  v německy mluvících zemí 

- Jednoduchými větami povídá o  

  vzdělání. 

 

- Je seznámen s reáliemi České  

  republiky v německém jazyce 

- Je seznámen se základními  

  geografickými a historickými    

  Informacemi daných zemí.                       

- Zvyky a obyčeje 

 

- Vzdělání (naše škola, třída) 

 

 

- Česká republika   

 

- Reálie německy mluvících zemí 

- Cestování. 
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Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 6 hodin týdně  upravit u předmětů se změnou počtu hodin 

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

 
   

Učební osnova předmětu 

 

7.3. Anglický jazyk  
Pojetí vyučovacího předmětu:   

Cíle předmětu: Cílem výuky je rozvoj všeobecných a komunikativních kompetencí. Všeobecné kompetence 

zahrnují základní znalosti zeměpisných, hospodářských, společenských kulturních reálií 

anglicky mluvících zemí, i v porovnání s reáliemi České republiky. Komunikativní 

kompetence rozvíjejí způsobilost žáků realizovat komunikativní potřeby a záměry, způsobem 

přiměřeným dané situaci a prostředí. 

Charakteristika 

učiva: 

Učivo je koncipováno tak, aby žáci dovedli komunikovat v různých situacích každodenního 

osobního nebo veřejného života v mluvených i psaných projevech, aby byli schopni volit 

adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky. 

 

Produktivní řečové dovednosti: 

Žák prokazuje úroveň řečových dovedností v oblasti osobní, společenské i profesní a 

produktivně užívá osvojené jazykové prostředky v souladu s účelem komunikace. V ústním 

projevu žák jazykově správně a srozumitelně: 

pozdraví, rozloučí se, osloví, představí sebe i druhé, požádá a poděkuje 

zahájí a ukončí rozhovor, diskusi a telefonní hovor 

vyjádří přání, prosbu, nabídku, radu, souhlas a nesouhlas 

zjistí a podá stručnou informaci 

 

Oblast receptivních řečových dovedností: 

Žák v autentickém monologickém dialogickém nebo kombinovaném ústním projevu 

rodilého mluvčího: 

globálně porozumí vyslechnutému sdělení, rozpozná téma, hlavní myšlenku a 

nejdůležitější informace 

rozliší různé mluvčí, jejich kladná či záporná stanoviska 

Žák v monologickém, dialogickém nebo kombinovaném textu: 

správně volí strategii čtení 

rozpozná téma, postihne hlavní myšlenky 

vyhledá základní i specifické informace, shrne je 

odhadne význam méně známých nebo neznámých výrazů 

 

Oblast slovní zásoby: 

Žák si produktivně osvojí lexikální prostředky v rozsahu cca 2500 lexikálních jednotek za 

celou dobu studia. 

Metody a 

formy výuky: 

Formy výuky zahrnují frontální, skupinové a individuální vyučování. Metody využívané ve 

výuce jsou metody expoziční, dialogické, fixační a diagnostické. 

Hodnocení 

žáků: 

Žáci jsou diagnostikováni písemně a ústně, důraz je kladen především na aktivní znalost 

slovní zásoby a její adekvátní využití. V průběhu studia vypracují žáci větší množství 

drobnějších testů a písemných prací, zaměřených jednak na slovní zásobu, jednak na 

využívání mluvnických znalostí, dále vypracují samostatně prezentace v programu MS 

Power point tematicky zaměřenou k reáliím anglicky mluvících zemí. 

Hodnocení absolvovaných testů probíhá převážně formou bodování. Počet bodů za 

jednotlivé správné odpovědi se liší v závislosti na formátu, typu a obtížnosti jednotlivých 

úloh. Strukturované písemné práce jsou hodnoceny na základě samostatných kritérií, jako je 

adekvátnost, věcná správnost, dodržení tématu a stylu, rozsah. Hodnocení vychází z Pravidel 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ Vimperk 

Přínos 

předmětu pro 

Kompetence: 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování svého 
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rozvoj 

kompetencí a 

průřezových 

témat 

učení a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. 

Dále jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a zpracování 

poznatků a informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, k reflektování 

procesu vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, 

k tvořivému zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke kritickému 

hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, rady i kritiky 

ze strany druhých, k čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. Žáci jsou 

vedeni tak, aby s porozuměním poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti svého dalšího 

vzdělávání. 

Komunikativní kompetence - žáci jsou vedeni tak, aby dosahovali jazykové způsobilosti 

potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí a pro základní pracovní 

uplatnění.  Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili výhody znalosti cizích jazyků pro uplatnění 

v životě a byli motivováni k prohlubování jazykových dovedností. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí - žáci jsou vedeni k tomu, aby podporovali 

hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořený pozitivní vztah 

 

Průřezové téma: 

Člověk a svět práce -  zahrnuto v tematickém okruhu člověk a práce 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

1. ročník – 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák 

- Produktivně si osvojí učivo 

vymezené v rámci tvarosloví, větné 

skladby anglického jazyka a 

aplikuje osvojené vědomosti a 

dovednosti v mluvené a písemné 

podobě 

- Rozumí pravidelnému a 

nepravidelnému tvoření množného 

čísla podstatných jmen 

- Rozliší podstatná jména používaná 

jen v množném čísle a podstatná 

jména, která mají v množném čísle 

odlišný význam 

- Se orientuje v počitatelnosti 

podstatných jmen a jejich 

individualizaci pomocí běžných 

partitiv 

- Používá člen určitý, neurčitý a 

nulový 

- Rozliší přivlastňovací pád 

podstatných jmen v jednotném 

množném čísle 

- Odvozuje podstatná jména od 

sloves a přídavných jmen  

Mluvnice 

1. Podstatná jména 
Pravidelné a nepravidelné tvoření 

množného čísla 

Podstatná jména používaná jen 

v množném čísle 

Podstatná jména s odlišným 

významem v množném čísle 

Počitatelnost 

Individualizace pomocí běžných 

partitiv 

Použití členu určitého, neurčitého a 

bezčlennost 

Přivlastňovací pád 

Tvorba podstatných jmen 

odvozením od sloves a přídavných 

jmen (govern – government, 

beautiful – beauty) 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

 

10 

 

 

- Stupňuje přídavná jména, srovnává a 

tvoří adjektiva odvozováním od 

substantiv 

 

2. Přídavná jména 

Pravidelné a nepravidelné 

stupňování, srovnávání 

Tvorba přídavných jmen odvozením 

od substantiv (rain – rainy) 

 

6 

 

- Rozliší a používá osobní, 

přivlastňovací, samostatná 

přivlastňovací, ukazovací a tázací 

3. Zájmena 
Osobní 

Přivlastňovací a samostatná 

přivlastňovací 

 

8 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

zájmena 

 

Ukazovací 

Tázací 

Neurčitá (some, any no a složeniny; 

many, much, a lot of, plenty of, 

few, (a) little a stupňování) 

- Rozliší a používá základní a řadové    

- číslovky 

 

4. Číslovky 
- Základní 

- Řadové 

- Udávání času 

 

2 

- Dokáže vyjádřit čas 

- Rozliší a používá významová, 

pomocná, pravidelná a nepravidelná 

slovesa, slovesa používaná 

v průběhových časech 

- odvodí slovesa od podstatných jmen 

 

5. Slovesa 

- Významová  

- Pomocná „be, have, do“ 

- Pravidelná a nepravidelná 

- Nepoužívaná v průběhových časech 

- Odvozování sloves od podstatných  

   jmen (education – educate) 

Mezipředměto

vé vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

 

7 

- Tvoří, rozliší a používá přítomný 

prostý a přítomný průběhový čas, 

minulý prostý, minulý průběhový a 

předpřítomný čas 

- Vyjádří oznamovací a rozkazovací 

slovesný způsob 

6. Slovesné časy 

Přítomný prostý a průběhový ( i pro 

vyjádření budoucnosti) 

Minulý prostý a průběhový 

Předpřítomný prostý 

 

 10 

- Vyjádří oznamovací a rozkazovací 

slovesný způsob 

 

7. Slovesný způsob 

- Oznamovací 

- Rozkazovací „be, let“ 

 3 

- Používá a rozliší příslovce místa, 

času a frekvence 
8. Příslovce 

- Místa, času a frekvence 

 2 

- Používá a rozliší jednotlivé spojky 

 
9. Spojky 

- and, but, so, or, however, although 

 2 

- Utvoří a použije zjišťovací a 

doplňovací otázku 
10. Otázka 

- Zjišťovací a doplňovací 

 2 

- Rozliší zápor v podmětné a 

přísudkové části věty 

 

11. Zápor 

- V podmětné části věty 

- V přísudkové části vět 

 2 

- Specifikuje a rozliší neosobní 

podmět „it“ a formální podmět 

„there“ 

12. Nutnost vyjádření podmětu 

- Neosobní podmět „it“ 

- Formální podmět „there“ 

 2 

- Poskytne informace o sobě své 

rodině 

- Vyjádří vlastní názor ohledně 

rodinných vztahů 

- Hovoří o různých problémech 

týkajících se mezigeneračních vztahů 

 

- Popíše dům nebo byt, zahradu 

- Diskutuje o problematice bydlení 

 

- V rozhovoru používá fráze týkající se 

nakupování, zjišťuje cenu zboží, 

velikost zboží apod. 

Tématické okruhy 

1. Osobní charakteristika: 

Jméno, datum a místo narození, 

bydliště a rodinný stav, životopis 

Zájmy, volný čas, denní program 

Rodina a rodinné vztahy 

2. Bydlení 

Typy domů, popis domu, bytu a 

zahrady 

Typy bydlení 

3. Obchody a nakupování 

- Druhy obchodů a zboží 

- Nakupování 

 5 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

2. ročník – 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Produktivně si osvojí učivo  

  vymezené v rámci tvarosloví, větné 

skladby anglického jazyka a aplikuje 

osvojené vědomosti a dovednosti  

v mluvené a písemné podobě 

- Se orientuje a používá předložkové 

vazby 

 

Mluvnice 

1. Přídavná jména 

- Předložkové vazby (afraid of,  

  famous for, interested in, proud    

  of…) 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

 

3 

 

 

- Rozliší jednotlivá vztažná zájmena 

 

2. Zájmena 

- Vztažná (vypustitelná a  

   nevypustitelná) 

 (who/whom/whose/which/that/what) 

 

 3 

 

 

- Tvoří, rozliší a používá modální 

slovesa, podmiňovací způsob,  

  podmiňovací způsob minulý, slovesa 

vyžadující infinitiv, slovesa vyžadující 

použití gerundia i po  předložkách, 

frázová slovesa,  

  předložkové vazby a slovesa    

  vyjadřující změnu stavu 

3. Slovesa 

- Modální s přítomným infinitivem,  

  opisné tvary 

- Podmiňovací způsob přítomný,  

  vazba I´d rather, I´d better 

- Podmiňovací způsob minulý 

- Slovesa vyžadující infinitiv minulý  

  (s „to“ a bez „to“) 

- Slovesa vyjadřující použití gerundia  

  i po předložkách  

- Slovesa vyžadující použití gerundia  

  nebo infinitivu podle významu  

  (need, remember, stop, …) 

- Frázová slovesa 

- Předložkové vazby (complain  

  about, listen to, …) 

- Slovesa vyjadřující změnu stavu  

  (get dark, become ill, …) 

 

 15 

 

- Tvoří, rozliší a používá slovesné časy  

   vyjadřující budoucnost 

- Vyjádří opakování děje v minulosti  

   pomocí vazby „used to“ 

 

4. Slovesné časy 

- Budoucí prostý 

- Blízká budoucnost 

- Vazba „used to“ 

 

 4 

 

- Používá příslovce způsobu 

- Odvodí příslovce od přídavných  

   jmen 

- Specifikuje příslovce, která mají  

  stejný tvar jako přídavná jména 

- Rozliší významové odchylky  

  příslovcí 

- Dokáže stupňovat příslovce 

 

5. Příslovce 

- Způsobu 

- Odvozování příslovcí od  

  přídavných jmen (carefully, in a  

  friendly way) 

- Ve tvaru přídavného jména (fast,  

   long, near, …) 

- Významové odchylky (hard/hardly,  

   near/nearly) 

- Stupňování příslovcí (pravidelné,  

   nepravidelné) 

 

 5 

- Používá a rozliší jednoduché i  

  složené časové a místní    
6. Předložky 

- Jednoduché i složené (místní,  

 2 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

  předložky   časové) 

 

- Odvodí a používá tázací dovětky 7. Tázací dovětky 

- I am … aren´t I?, Zou must …,  

  mustn´t you?, Nobody kows, do  

   they? 

 

 2 

- Tvoří, rozliší a používá časové,  

  podmínkové a účelové věty 

8. Věty 

- Časové 

- Podmínkové 

- Účelové se stejným podmětem 

 

 7 

 

- Charakterizuje vzdělávací systém,  

druhy škol, popíše organizaci    

školního roku a školního dne v ČR,  

USA a Velké Británii 

- Srovnává shody a rozdíly výše  

zmíněných zdělávacích systémů 

- Popíše školu, na které studuje,  

charakterizuje její zaměření a popíše  

odborné předměty 

 

- Rámcově se orientuje v historii, 

geografii, společenské charakteristice 

a kultuře příslušných měst včetně 

jejich vzájemného porovnání 

 

- Přeloží jednoduchý text ze svého 

oboru z angličtiny do češtiny 

- Vyjmenuje různé druhy dopravních 

prostředků  

 

- Diskutuje význam, cíle, výhody a  

nevýhody cestování 

- Popíše přípravu cesty 

- Rezervuje si ubytování v hotelu,  

v soukromí (napíše e-mailovou  

 objednávku) 

- Objednává jídlo a pití 

Tématické okruhy 

1. Vzdělávání 

- Systém vzdělávání v ČR, studium  

  na střední škole, středním odborném  

  učilišti (vybavení školy, obory  

  studia, předměty včetně odborných) 

- Vzdělávání ve Velké Británii a  

   USA 

 

 

2. Reálie 

- Praha – hlavní město ČR 

- moje rodné město / rodná obec 

- Londýn 

- New York, Washington D. C. 

 

3. Květinářství 

- vybavení provozovny 

- potřeby 

- činnosti 

- komunikace se zákazníkem 

4. Cestování 

- Význam a cíle cestování 

- Výhody a nevýhody 

- Způsoby cestování a dopravní  

   prostředky 

- Příprava cesty 

- CK a CA 

- Orientace v neznámém prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz, 

Zbožíznalství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

7 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3. ročník – 2 hodiny týdně, celkem 60 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Produktivně si osvojí učivo  

  vymezené v rámci tvarosloví, větné 

skladby anglického jazyka a aplikuje 

osvojené vědomosti a dovednosti 

v mluvené a písemné podobě 

- Rozliší zvratná, zdůrazňovací,  

  reciproční a neurčitá zájmena 

 

Mluvnice 

1. Zájmena 

- Zvratná, zdůrazňovací 

- Reciproční (each other, one  

  another) 

- Neurčitá 

- other(s), another 

- one(s) 

- all, both, each, every 

- neither … nor, either … or 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

 

10 

 

 

- Tvoří, rozliší a používá předpřítomný  

průběhový čas, předminulý prostý a  

průběhový čas 

2. Slovesné časy 

- Předpřítomný průběhový 

- Předminulý prostý 

- Předminulý průběhový 

 10 

 

- Tvoří, rozliší a používá trpný rod od  

jednotlivých slovesných časů, 

modálních sloves a podmiňovacího 

způsobu 

- Vyjádří vazbu „have/get st. done“ 

 

3. Trpný rod 

- Přítomného průběhového a  

  prostého času 

- Předpřítomného prostého času 

- Minulého prostého času 

- Budoucího prostého času 

  modálních sloves 

- Podmiňovacího způsobu  

  přítomného 

- Vazba „have/get st. done“ 

 13 

-  
- - Tvoří, používá a rozliší význam  

   různých frázových sloves 

4. Slovesa 

- Frázová slovesa 

 

 4 

 

- Vyjádří a rozliší přímý, nepřímý a  

předložkový předmět 

-  Orientuje se ve slovesech se dvěma 

předměty 

5. Předmět 

- Přímý, nepřímý a předložkový 

- Slovesa se dvěma předměty 

 

 3 

 

- Vyjádří české „já také, já také ne“ 

6. Vyjádření českého „já také, já 

také ne“ 

 3 

 

- Vyjádří nepřímou otázku 
7. Věty předmětné 

- Nepřímá otázka 

 4 

- Dokáže vyjádřit různé typy nepřímé 

řeči 
8. Nepřímá řeč 

 

 2 

 

- Rámcově se orientuje v historii,  

geografii, společenské charakteristice 

a kultuře příslušných  zemí včetně 

jejich vzájemného  porovnání 

 

- Vyjmenuje části lidského těla,  

soustavy a základní vnitřní orgány 

- Promluví o významu a ochraně  

lidského zdraví 

 

 

 

 

 

Tématické okruhy 

1. Reálie 

- Česká republika a Praha 

- Velká Británie 

- USA 

 

2. Péče o zdraví 

- Lidské tělo 

- Zdravý způsob života a zdravá  

  výživa 

-Tělesné stavy a nemoci 

- Zdravotnictví, zdravotnická zařízení 

- Pojmenování vlastních symptomů  

   při pohovoru s lékařem 

3. Člověk a práce 

 

 

 

 

 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Zdravověda 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Sjedná si obchodní schůzku 

- Popíše své znalosti a dovednosti  

- Sestaví jednoduchý obchodní dopis 

- Komunikuje prostřednictvím 

telefonu 

- Zjišťuje informace týkající se nového 

zaměstnání 

- Zaměstnavatel 

- Obchodní dopis 

 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Další cizí jazyk - Německý jazyk  

Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 4 hodiny týdně   

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

Pojetí vyučovacího předmětu:   

Cíle 

předmětu: 

 

 

 

 

 

Vzdělávání v německém jazyce se podílí na přípravě žáků na aktivní život ve společnosti, 

vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností německého jazyka. rozvíjí.Připravuje 

žáky k efektivní účasti v přímé a nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, 

rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáka, rozvíjí jejich 

komunikační schopnosti, vnímavosti ke kultuře daného národa.Učí je vnímavosti ke kultuře, 

schopnosti užívat způsoby dorozumění s mluvčími jiných kultur.  

Charakte

ristika učiva 

Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně 

jazykových znalostí a komunikativních dovedností, které odpovídá úrovně A1+ podle 

Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Obsah vzdělávání je z didaktického hlediska rozdělen do čtyř kategorií: řečové 

dovednosti, jazykové prostředky, tematické okruhy, poznatky o zemích studovaného 

jazyka.Není žádoucí vyučovat je izolovaně. Učivo je rozděleno do tří ročníků:  

2. ročník   
Úvod do učiva 

Výslovnost a pravopis - žák přečte krátké, jednoduché texty, napíše jednoduchá slova a 

věty. Časování slabých sloves - žák vyčasuje běžné slabé sloveso, za pomoci učitele ho  použije 

ve větě 

Časování slovesa "sein" a "haben" - žák vyčasuje daná slovesa  pomocí tabulek 

Skloňování „wer“ a „was“, pádové otázky – žák  vyskloňuje podstatné jméno ve všech 

pádech a rodech za pomocí učitele 

Číslovky, udávání ceny – žák samostatně napočítat do sta, za pomocí tabulek do milion 

Předložky se 3. a 4. pádem, osobní a přivlastňovací zájmena – žák pomocí učitele 

používat předložky ve spojení se zájmeny a podstatnými jmény. 

-žák může jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že jeho protějšek je 

připraven věci opakovat v pomalejším tempu. Může použít jednoduché fráze a věty k tomu, aby 

popsal, kde žije a lidi, které zná. 

Používá obraty k zahájení a ukončení komunikace, pozdrav, prosbu, poděkování, 

vyjádření souhlasu, nesouhlasu.  

3. ročník 

Přítomný čas silných sloves – ( změna a v ä, e v ie ) – žáci  vyčasují 15 určených sloves  

v oznamovacím a rozkazovacím způsobu 

Časování způsobových sloves – žáci  vyčasují a pomocí učitele používají daná slovesa v 

jednoduchých větách 

Neurčitý podmět man, vazba es gibt – žák používá daná spojení  v ustálených vazbách 

Skloňování přídavných jmen po členu určitém, neurčitém a bez členu – žák za pomoci 
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učitele a gramatických tabulek vyskloňuje přídavná jména, především v odborné terminologii 

Předložky v časových údajích – žák  použije dané předložky v některých ustálených 

spojeních (datum, hodiny…) 

Pořádek slov ve větě vedlejší – žák za pomocí gramatických tabulek vyjmenovat spojky 

souřadné a podřadné 

Perfektum a préteritum slabých sloves, slovesa sein, haben a způsobových sloves – žáci  

na minimální úrovni použijí minulý čas – za použití tabulek a pomocí učitele 

– žák  používá některé základní slovní obraty zvoleného oboru a jednoduchým, ale 

důstojným způsobem komunikuje se zákazníky 

Vyučující využívá informační zdroje ( internet, média ) ke studiu jazyka 

Tematické okruhy – osobní údaje, životopis, dům, volný čas, jídlo a nápoje, každodenní 

život, práce   

Metody a 

formy výuky: 

Výuka je tvořena výkladovou částí, kterou představuje přednáška pro úvod do složité 

problematiky, vysvětlení učiva, systematizaci poznatků a dialogy. Při výuce jsou kromě výkladu 

využívány i jiné formy výuky: tvoření dialogů, řízený rozhovor, řešení gramatických cvičení, 

frontální opakování, testy, práce s textem, se slovníky, s mluvnickými tabulkami. Velký důraz je 

kladen na samostatnou a skupinovou práci žáků. 

K výuce je využívána didaktická technika a didaktické pomůcky – magnetofon, CD a 

DVD, interaktivní tabule, internet. 

Výuka může být doplněna tematickou vycházkou. 

Hodnocen

í žáků: 

Ke kontrole dosažených výsledků vzdělávání slouží písemné a ústní zkoušení. Jednotlivé 

tematické celky jsou ověřovány písemnou prací a testem výběrem možností 2x za pololetí. 

Průběžně jsou znalosti ověřovány orientačním zkoušením a frontálním ověřováním znalostí. Při 

hodnocení žáků se přihlíží nejenom k úrovni osvojených vědomostí a dovedností, ale také k 

jejich aktivitě při vyučování, dovednosti vyhledávat informace, třídit je, pracovat s odborným 

textem a aplikovat teoretické poznatky při řešení problémů praxe, ale i k jeho schopnostem 

prezentovat a obhajovat výsledky. Hodnotí se zpracování a přednes referátů na dané téma. Je 

rovněž zohledněn i individuální přístup žáka ke studiu  daného předmětu. Kriteria hodnocení 

vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy.  

Přínos 

předmětu pro 

rozvoj 

kompetencí a 

průřezových 

témat 

 

Kompetence: 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování svého 

učení a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. 

Dále jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a zpracování 

poznatků a informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, k reflektování 

procesu vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, k tvořivému 

zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke kritickému hodnocení pokroku při 

dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, rady i kritiky ze strany druhých, k čerpání 

poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. Žáci jsou vedeni tak, aby  s porozuměním 

poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti svého dalšího vzdělávání. 

Komunikativní kompetence - žáci jsou vedeni tak, aby dosahovali jazykové způsobilosti 

potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí, zejména jazykové způsobilosti 

potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí - žáci jsou vedeni tak, aby podporovali 

hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a vytvářeli si k  nim pozitivní vztah.    

Průřezové téma: 

Při zpracování samostatných úloh, referátů a prezentaci získaných informací se efektivně 

využívají informační a komunikační technologie (internet, veřejná média, odborné časopisy...) 

při realizaci průřezového tématu Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

2.ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Napíše a přečte jednoduché slovo             

  v němčině, rozlišuje základní  

  zvukové prostředky daného 

jazyka,    

  vyslovuje co nejblíže 

přirozené  

  výslovnosti.                                       

 

- Úvod do učiva    

- Základní pravidla německé                                       

výslovnosti 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

2 

- Vyčasuje jednoduchá slabá slovesa v 

   přít. čase       

- Použije vykání (3.os.mn.č.)      

- Použije správný slovosled v otázce  

doplňovací      

- Časování slabých sloves      

 

- Vykání 

- Otázka doplňovací 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

 

6 

- Vyčasuje sloveso sein a haben v přít.  

čase 

- Používá člen určitý a neurčitý za 

pomocí učitele     

- Určí správný tvar příd. jména v 

přísudku                          

- Používá jednoduché fráze při 

komunikaci s hostem           

-  Časování slovesa sein, haben 

 

- Člen určitý a neurčitý 

 

- Přídavné jméno v přísudku 

 

- Ustálené vazby 1 

  

4 

- Užívá správný slovosled větných 

členů v oznam. větě          

- Utvoří otázku zjišťovací                  

- Najde rozkazovací způsob ve všech 

možných osobách    

- Pořádek slov ve větě  oznamovací 

 

- Otázka zjišťovací 

- Věta rozkazovací 

 

 8 

- Vyskloňuje "wer" a "was" za pomoci 

tabulek      

- Vyskloňuje jednoduché podst. jméno 

v j.č  

- Použije další slovní obraty při 

komunikaci s hostem     

- Skloňování wer a was  

 

- Silné skloňování podst. jmen v 

jedn.č. 

- Ustálené vazby 2 

 

 4 

- Napočítá do dvaceti, dané číslovky 

napíše                   

- Udá cenu při komunikaci s hostem 

- Použije základní početní úkony při 

vystavení účtu               

- Přeloží jednoduchý jídelní lístek za 

pomoci slovníku          

- Číslovky 1 – 20 

 

-  Udávání ceny     

- Početní úkony   

 

- Práce s odborným textem 

 8 

- Použije zápor nein, nicht a kein ve 

větách  

- Odhadne přivlastň. zájm. ve všech 

osobách   

- Použije české zájmeno "svůj" v 

němčině 

- Zápor nein, nicht a kein   

                              

-  Skloňování přivlastňovacích        

zájmen 

- Vyjadřování českého zájmena 

"svůj" 

 8 

- Vyskloňuje osobní zájmena, použije 

je ve větách   

- Vyčasuje sloveso können ve všech 

osobách   

- Užívá tvar ich möchte ve větách  

-  

- Skloňování osobních zájmen 

 

- Časování slovesa können 

 

- Tvar ich möchte 

 4 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Vyjmenuje a použije předložky se 

3.pádem ve větách  

- Vyjmenuje a použije předložky se 4. 

pádem ve větách  

- Odhadne použití příd. jména na -er v 

odborných výrazech 

- Předložky se 3. pádem 

 

- Předložky se 4. pádem 

 

- Přídavná jména na –er 

 

 8 

- Použije předložky se 3. a 4. pádem 

za pomocí učitele                    

- Přeloží základní druhy masa z 

češtiny do němčiny   

- Přeloží jednoduchý recept se 

slovníkem   

- Předložky se 3. a 4. pádem 

 

- S Fleisch r Braten 

 

- Doplňkový text 

 8 

- Použije vazbu es gibt ve frázích   

- Rozliší čas v němčině   

- Užívá slovní zásobu  z 1.-10. lekce 

(fráze a tematické okruhy) 

- Vypráví o své rodině a příbuzných 

- Jednoduché slovní obraty použije 

pro orientaci ve městě               

- Vyjmenuje druhy zájmů, tvoří věty 

na dané téma 

- Vypráví o svém bydlišti krátkými 

větami 

- Povídá o svém denním režimu 

pomocí textu (práce s internetem) 

- Vazba es gibt 

- Určování času 

- Opakování 

- Moje rodina ( meine 

Familie ) 

 

- Orientaci ve městě  (unsere 

Stadt) 

 

- Mé koníčky ( meine 

Hobbys ) 

 

- Mé bydliště ( mein 

Wohnort) 

 

- Denní režim ( mein    

  Tagesprogramm) 

Průřezová témata:  

Informační a 

komunikační 

technologie 

6 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

3.ročník: 2 hodiny týdně, celkem 60 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Procvičí si předložky se 3.a 4. pádem 

- Pomocí tabulek vyčasuje některá 

silná slovesa v přít. čase  

- Použije neurčitý podmět s man      

v ustálených vazbách 

- Přeloží jednoduchý recept studeného 

předkrmu 

- Opakování mluvnice z 2. ročn. 

- Časování silných sloves v přít.č. 

 

- Neurčitý podmět man 

 

- Die Vorspeisen 1 

Mezipředmětové 

vztahy:  

Český jazyk a 

literatura 

Technologie 

7 

- Vyčasuje způsobová slovesa  

a sloveso wissen    

- Vyjmenuje části vepřového masa v 

němčině   

- Časování způsobových 

sloves 

 

- Vepřové maso s Schweinenfleisch 

 

Mezipředmětové 

vztahy:  

Český jazyk a 

literatura 

Potraviny a výživa 

4 

- Vyskloňuje podstatná jména v mn. 

čísle           

-  Vyskloňuje přivlastňov. zájm. v 

mn.č.         

- Vyjmenuje dny v týdnu  

- Přeloží jednoduchý recept přípravy 

polévky   

- Skloňování podst. jmen v mn.č. 

 

- Skloňování přivl. zájmen v mn.č 

 

- Dny v týdnu die Wochentage 

- Die Suppen 

Mezipředmětové 

vztahy:  

Český jazyk a 

literatura 

Technologie 

7 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Použije slovesa s odlučitelným a  

neodlučit. předponami ve frázích      

- Napočítá do 1 000                  

- Přečte cenu na účtu 

- Utvoří rozkazovací způsob "sein"              

- Použije jednoduché fráze při   

komunikaci s hostem                

- Slovesa s odlučit. a neodl. 

předponami 

- Číslovky 20 - 1 000 

 

- Rozkazovací zp. slovesa "sein"            

- Ustálené vazby 1-2                               

Mezipředmětové 

vztahy:  

Český jazyk a 

literatura 

 

4 

- Utvoří množné číslo od některých 

podst. jmen       

- Vyskloňuje přídavné jméno bez   

členu            

- Množné č. podst. jmen                       

 

- Příd. jmen bez členu 

 

 7 

- Použije přídavné jméno po etwas 

nichts, viel v ustál.vazbách     

- Použije předložky v časových 

údajích ve frázích     

- Přeloží recept hlavního jídla                        

- Skloňování - příd. jména po etwas, 

nichts, viel   

  Předložky v časových 

údajích 

 

- Hlavní jídla1 ( Hauptgerichte )                                   

 7 

- Vyskloňuje příd. jméno po 

neurčitém členu pomocí tabulek 

- Rozšíří si slovní zásobu na téma  

- příprava jídel  

- Přídavná jména po neurč. členu 

 

- Z kuchařky aus dem Kochbuch 

 

 4 

- Vyskloňuje příd.jméno po členu 

určitém pomocí tabulek               

- Utvoří préteritum od způsobových 

sloves a  sloves sein, haben           

- Vyjmenuje v němčině druhy ryb               

- Přeloží recept jednoduchého 

moučného jídla  

- Skloňování příd. jmen po členu 

určitém 

- Préteritum slovesa sein a haben 

 

- Ryby –( Fische) 

- Moučná jídla  

   (die Mehlspeisen )                                      

 6 

- Utvoří perfektum slabých sloves 

pomocí učitele                 

- Utvoří zvratné sloveso pomocí 

tabulek, použije ve frázích  

- Rozlišuje používání dort,dorthin            

- Vyjmenuje vnitřnosti v němčině                           

- Perfektum slabých sloves 

 

- Zvratná slovesa 

 

- Dort a dorthin 

- Vnitřnosti Innereien 

 7 

- Jednoduchými větami 

povídá o volném čase   čase   

- Povídá stručně o svém povolání             

- Vyjmenuje lexikální 

jednotky  o městě                

- Stručně povídá o svém 

městě 

- Poskytne turistovi informaci ve 

městě 

- Umí použít pozdravy při 

komunikaci           

- Seznámí se s jídly rak. kuchyně                   

 

 

- Vypráví o svém příteli, přítelkyni 

 

- Vyjmenuje některá jména  měst a 

zemí, hor a moří 

- Povídá o prázdninách      

- Můj volný čas 

 

- Povídá stručně o svém povolání             

- Město e Stadt                                    

 

- Naše město (Unsere Stadt)   

                   

- Pozdravy, přání 

 

 

 

- Rakouská kuchyň 

 (die Speisekarte der 

österreichischen Küche) 

- Můj přítel (Mein Freund)                    

 

- Jména měst a zemí 

 

- O prázdninách (in den  Ferien) 

Průřezová témata: 

 

Člověk a svět práce 

Inf. a kom. 

technologie 

7 
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7.5. Další cizí jazyk - Anglický jazyk  

Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 4 hodiny týdně   

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

Pojetí vyučovacího předmětu:   

Cíle předmětu: Cílem výuky je rozvoj všeobecných a komunikativních kompetencí. Všeobecné kompetence 

zahrnují základní znalosti zeměpisných, hospodářských , společenských kulturních reálií 

anglicky mluvících zemí, i v porovnání s reáliemi České republiky. Komunikativní 

kompetence rozvíjejí způsobilost žáků realizovat komunikativní potřeby a záměry, způsobem 

přiměřeným dané situaci a prostředí. 

Charakteristika 

učiva: 

Učivo je koncipováno tak, aby žáci dovedli komunikovat v různých situacích každodenního 

osobního nebo veřejného života v mluvených i psaných projevech, aby byli schopni volit 

adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky. 

Produktivní řečové dovednosti: 

Žák prokazuje úroveň řečových dovedností v oblasti osobní, společenské i profesní a 

produktivně užívá osvojené jazykové prostředky v souladu s účelem komunikace. V ústním 

projevu žák jazykově správně a srozumitelně: 

- pozdraví, rozloučí se, osloví, představí sebe i druhé, požádá a poděkuje 

- zahájí a ukončí rozhovor, diskusi a telefonní hovor 

- vyjádří přání, prosbu, nabídku, radu, souhlas a nesouhlas 

- zjistí a podá stručnou informaci 

Oblast receptivních řečových dovedností: 

Žák v autentickém monologickém dialogickém nebo kombinovaném ústním projevu rodilého 

mluvčího: 

- globálně porozumí vyslechnutému sdělení, rozpozná téma, hlavní myšlenku 

a nejdůležitější informace 

- rozliší různé mluvčí, jejich kladná či záporná stanoviska 

Žák v monologickém, dialogickém nebo kombinovaném textu: 

- správně volí strategii čtení 

- rozpozná téma, postihne hlavní myšlenky 

- vyhledá základní i specifické informace, shrne je 

- odhadne význam méně známých nebo neznámých výrazů 

Oblast slovní zásoby: 

Žák si produktivně osvojí lexikální prostředky v rozsahu cca 2500 lexikálních jednotek za 

celou dobu studia. 

Metody a 

formy výuky: 

Formy výuky zahrnují frontální, skupinové a individuální vyučování. Metody využívané ve 

výuce jsou metody expoziční, dialogické, fixační a diagnostické. 

Hodnocení 

žáků: 

Žáci jsou diagnostikováni písemně a ústně, důraz je kladen především na aktivní znalost slovní 

zásoby a její adekvátní využití. V průběhu studia vypracují žáci větší množství drobnějších 

testů a písemných prací, zaměřených jednak na slovní zásobu, jednak na využívání 

mluvnických znalostí, dále vypracují samostatně prezentace v programu MS Power point 

tematicky zaměřenou k reáliím anglicky mluvících zemí. 

Hodnocení absolvovaných testů probíhá formou bodování. Počet bodů za jednotlivé správné 

odpovědi se liší v závislosti na formátu, typu a obtížnosti jednotlivých úloh.. Strukturované 

písemné práce jsou hodnoceny na základě samostatných kritérií, jako je adekvátnost, věcná 

správnost, dodržení tématu a stylu, rozsah. 

Přínos 

předmětu pro 

rozvoj 

kompetencí a 

průřezových 

Kompetence 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování svého učení 

a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. Dále 

jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a zpracování poznatků a 

informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, k reflektování procesu 
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témat vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, k tvořivému 

zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke kritickému hodnocení pokroku 

při dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, rady i kritiky ze strany druhých, 

k čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. Žáci jsou vedeni tak, aby  

s porozuměním poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti svého dalšího vzdělávání. 

Komunikativní kompetence -: žáci jsou vedeni tak, aby dosahovali jazykové způsobilosti 

potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí, zejména jazykové způsobilosti 

potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné 

kvalifikace. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: - žáci jsou vedeni tak, aby podporovali hodnoty 

místní, národní, evropské i světové kultury a vytvářeli si k  nim pozitivní vztah.   

Průřezové téma 

Občan v demokratické společnosti - je obsaženo v tématických okruzích mezigenerační 

problémy, rasismus, interkulturní rozdíly, tolerance a problematika mladé generace.  

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Žák 

- Si produktivně osvojí učivo 

vymezené v rámci tvarosloví, větné 

skladby anglického jazyka a aplikuje 

osvojené vědomosti a dovednosti 

v mluvené a písemné podobě 

- Používá člen určitý, neurčitý 

a nulový 

- Odvozuje podstatná jména od 

sloves a přídavných jmen 

- Žák dokáže tvořit jednoduché 

věty se slovesem být, kladné věty, 

záporné i otázky 

Žák se dokáže zeptat jak se kdo 

jmenuje, odkud je, kolik mu je let, 

jak se má 

Mluvnice 

1. Hello! 

- anglická abeceda 

- hláskování slov anglicky 

- základní číslovky – 1-10 

- anglické pozdravy – formální a 

neformální 

- anglická jména 

 

 

2. Nice to meet you! 

- osobní zájmena v 1. pádě 

- přivlastňovací zájmena 

- časování slovesa BÝT – tvorba 

záporu a otázky 

- neurčitý člen A/AN 

- číslovky 0-20 

- základní konverzační fráze 

 Slovní zásoba: Osobní 

charakteristika: 

- Jméno, datum a místo 

narození, bydliště a rodinný stav, 

životopis 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rozumí pravidelnému a 

nepravidelnému tvoření množného 

čísla podstatných jmen 

- Rozliší podstatná jména 

používaná jen v množném čísle a 

podstatná jména, která mají 

v množném čísle odlišný význam 

- Rozliší přivlastňovací pád 

podstatných jmen v jednotném 

množném čísle 

- Žák dokáže tvořit jednoduché 

věty se slovesem HAVE GOT, 

dokáže rozlišit sloveso být a mít 

3. The Dawson family 

- Množné číslo podstatných 

jmen 

- Sloveso HAVE GOT – 

kladná věta, zápor, otázka 

- Určitý člen THE 

- Přivlastňovací pád 

- Číslovky 21- 100, 1000 

- Slovní zásoba: denní 

program, rodina a rodinné vztahy, 

koníčky 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

8 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Poskytne informace o sobě 

své rodině 

- Vyjádří vlastní názor ohledně 

rodinných vztahů 

Hovoří o různých problémech 

týkajících se mezigeneračních vztahů 

 

- žák je schopen mluvit o svém 

každodenním životě, co obvykle dělá 

ráno, odpoledne, večer 

- je schopen tvořit věty kladné, 

záporné i otázky 

- dokáže přikázat druhé osobě, aby 

něco udělala 

- dokáže napsat text o svém typickém 

dni a použít přítomný čas prostý 

- je schopen používat ve větách 

předmětový tvar osobních zájmen 

 

4. A day in the life of…. 
- přítomný čas prostý- kladná věta, 

zápor, otázka 

- doplňovací otázky 

- předmětový tvar osobních zájmen 

- Rozkazovací způsob  

Slovní zásoba:  

- Koníčky a volný čas 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

11 

 

- Žák je schopen říci kolik je 

hodin a zeptat se na čas druhé osoby 

- Žák je schopen rozlišit 

číslovky základní a násobné a použít 

je ve větách 

- Žák je schopen přeložit daná 

frekvenční příslovce a ví, kde stojí 

v anglické větě 

- Žák dokáže rozlišit infinitiv a 

ingový tvar 

Žák dokáže používat sloveso LIKE 

v běžné mluvě 

5. It´s Monday morning again! 

- Kolik je hodin? 

- číslovky násobné 

- frekvenční příslovce a jejich 

postavení ve větě 

- anglický slovosled věty kladné, 

záporné a otázky 

- postavení místa a času ve větě 

- infinitiv 

-ingový tvar 

Sloveso like a výrazy quite, a lot, 

very much 

Slovní zásoba: 

- Škola 

- Předměty ve škole, rozvrh 

hodin 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

12 

 

- Žák je schopen rozlišit 

počitatelná a nepočitatelná  podstatná 

jména 

- Žák zná výrazy some, any, no 

a jejich složeniny, zná základní 

principy jejich použití v běžné mluvě 

na základní úrovni 

- Žák používá při popisu 

výrazy there is/there are a dokáže 

popsat základní vybavení v domě 

- Žák ovládá přítomný 

průběhový čas, dokáže utvořit zápor, 

kladnou větu i otázku a dokáže 

použít v komunikaci 

- Žák je schopen vytvořit 

otázky a získat od druhého člověka 

potřebné informace 

- Popíše dům nebo byt, zahradu 

Diskutuje o problematice bydlení 

 

6. Happy Birthday, Grandma Ant! 

- počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 

- použití some, any , no – složeniny 

od těchto slov 

- vazba there is/ there are 

- přítomný průběhový čas – kladná 

věta, zápor, otázka 

- doplňovací otázky 

Slovní zásoba: 

- Typy domů, popis domu, 

bytu a zahrady 

Typy bydlení 

 11 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Žák si zopakuje probrané 

učivo od 1 do 5. lekce 

- Žák si zopakuje slovní zásobu 

lekcí 1-5. 

Žák je schopen napsat krátký dopis 

o sobě a své rodině, krátký email o 

svém bydlení 

7. Before the party! 

- opakovací lekce – 1. -5. lekce 

- zopakování přítomných časů 

- tvorba množného čísla 

- zájmena 

- přivlastňovací pád 

- vazbu there is/ there are 

-kolik je hodin 

Slovní zásoba: 

Jídlo, pití, v restauraci, fráze, obraty 

 11 

 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 60 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Si produktivně osvojí učivo  

  vymezené v rámci tvarosloví, větné  

  skladby anglického jazyka a aplikuje  

  osvojené vědomosti a dovednosti  

  v mluvené a písemné podobě 

- Si zopakuje učivo z předešlého 

ročníku, aby mohl navázat plynule 

další látkou 

 

1. Opakovací lekce  

- sloveso být a mít 

- přítomné časy 

- množné číslo 

- číslovky 

- vazba there is/ there are 

- počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 

- Kolik je hodin? 

- zájmena – osobní, přivlastňovací 

- slovosled anglické věty 

- slovní zásoba – rodina, volný čas, 

škola, bydlení, jídlo 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Žák : 

- Si osvojí základní modální 

slovesa, se schopen říci, co umí, 

neumí, musí, nesmí, nemusí 

- Je schopen vyjádřit 

budoucnost pomocí be going to a říci 

své plány do budoucna 

Je schopen mluvit o cestování, kam 

pojede na dovolenou, co tam bude 

dělat a kde bude bydlet, je schopen si 

zarezervovat pokoj v hotelu 

 

2. Four go on a trip! 

- modální slovesa CAN, MUST, 

HAVE TO 

- budoucnost pomocí be going to 

- slovosled se dvěma předměty 

Slovní zásoba: 

Cestování, hotel 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

 

8 

Žák: 

- Je schopen vyjádřit přání, 

nabídku, žádost 

- Je schopen vyjádřit slib, 

domněnku v budoucím čase 

- Dokáže vystupňovat přídavné 

jméno 

- Dokáže se porovnat s někým 

jiným, říct, kdo je nej 

- Je schopen se jednoduše 

domluvit v obchodě, vyjádřit, co 

chce koupit, zeptat se prodavače, 

3. Shall we go shopping? 

- použití shall, would like, would, 

can, could, may  

- budoucí čas s will 

- stupňování přídavných jmen 

- srovnávání 

- one vs ones 

Slovní zásoba: 

nakupování, rozhovor v obchodě – 

zákazník vs prodavač 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

10 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

požádat ho o něco a zaplatit 

 

 

Žák: 

- je schopen vytvořit větu v minulém 

čase se slovesem být, pravidelným 

slovesem i nepravidelným, kladnou, 

zápornou i otázku 

- je schopen utvořit rozkaz od 1. os. 

množného čísla – Let´s …. 

- dokáže rozlišit sloveso say a tell 

- je schopen vyjádřit pořadí 

- dokáže popsat kde bydlí a co se 

v jeho okolí dá dělat 

- je schopen vyprávět krátký příběh 

a napsat ho 

4. Dear Renée… 

- minulý čas slovesa být – kladná 

věta, zápor, otázka 

- minulý prostý čas – pravidelná vs 

nepravidelná slovesa 

- rozkazovací způsob u 1. osoby 

množného čísla 

- rozdíl u sloves say a tell 

- řadové číslovky 

Slovní zásoba: 

- Cestování, město, vesnice 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

10 

 

Žák: 

- je schopen utvořit minulý čas 

průběhový, je schopen rozlišit minulý 

čas prostý a průběhový a použít 

v jednoduché větě 

- dokáže odpovídat pomocí So do I, 

Neither do I 

- rozlišuje předložky místní a časové 

- dokáže vyjádřit, jaké domácí práce 

doma dělá 

5. And how was your day 

- minulý průběhový čas – kladná 

věta, zápor, otázka 

- já také ne, já také 

- předložky at, in, on – místo, čas 

Slovní zásoba: 

domácí práce 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

 

8 

Žák: 

- je schopen vyjádřit větu 

v přítomném, minulém a budoucím 

čase 

- dokáže vystupňovat přídavné jméno 

a porovnat se s ostatními 

- dokáže vyjádřit modalitu 

základních sloves 

6. I´m looking for America 

- opakovací lekce – lekcí 7-10 

- minulé časy 

- stupňování přídavných jmen, 

srovnávání 

- modální slovesa 

- budoucnost 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

 

6 

Žák: 

- je schopen napsat životopis 

- je schopen mluvit o sobě, své 

rodině, stručně se představit, o svém 

volném čase 

- je schopen popsat jednotlivá jídla, 

popsat inventář, říci, jak se co vaří 

- dokáže komunikovat s hosty, 

obsloužit je, objednat anglicky 

- je schopen stručně se domluvit při 

přijímacím pohovoru 

7. Osobní charakteristika 

-  Životopis 

- Zájmy, volný čas, denní program 

- Rodina a rodinné vztahy 

 

8. Gastronomie 

- jídla a jejich přílohy 

- obsluha hostů 

- rozhovor v restauraci 

- popis tvorby předkrmu, polévky, hl. 

jídla, dezertu – písemné i ústně 

 

9. Práce 

- pohovor se zaměstnavatelem 

- zaměstnání 

10. Anglicky mluvící země a Česká 

republika 

- základní fakta o anglicky mluvících 

zemích a České republice, kultura 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Český jazyk a 

literatura 

 

Průřezové téma: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

 

Průřezové téma: 

Člověk a svět práce 

10 
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Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 3 hodin týdně   

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

 

 

 

Učební osnova předmětu 

 

7.6. Občanská nauka 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 

Cíle předmětu: Cílem výuky v občanské nauce je připravit žáky na aktivní život v demokratické společnosti, 

pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků tak, aby byli slušnými lidmi a 

informovanými aktivními občany, kteří si váží demokracie a svobody a aktivně usilují o její 

zachování. Žáci jsou vedeni k tomu, aby cítili potřebu občanské aktivity, preferovali 

demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, poznali a dokázali odhalovat i 

stinné stránky demokracie. Cílem je naučit žáky porozumět společnosti a světu, kde žijí, 

uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet a hodnotit obklopující realitu., zaujímat 

stanovisko na základě argumentů, jednal zodpovědně a uvážlivě vůči sobě i ostatním, znát a 

respektovat svá práva i práva ostatních občanů. Získávat informace z různých zdrojů včetně 

internetu, kriticky je přijímat, nenechávat sebou manipulovat. Osvojených vědomostí využijí 

žáci ve styku s jinými lidmi a různými institucemi.  

 

Charakteristika 

učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP-Společenskovědní vzdělávání, Estetické 

vzděláván, Péče o zdraví a Vzdělávání a komunikace v českém jazyce 

 

 Obsahem vzdělávání v prvním ročníku jsou dva tematické celky:  

Kultura – žáci se seznámí se zásadami a principy společenského chování a jejich uplatněním   

na různých kulturních akcích.  

Člověk v lidském společenství - žáci jsou vybaveni vědomostmi, které slouží k jejich 

orientaci v lidském společenství, počínaje školní třídou, školou, rodinou až k velkým 

společenským skupinám. Pozornost je věnována postavení žen, partnerským vztahům, 

vztahu k národnostním menšinám a náboženství.  

 

Obsahem vzdělávání ve druhém ročníku jsou dva tematické celky:  

Člověk jako občan - žáci jsou vybaveni základními občanskými vědomostmi. Seznámí se 

s podstatou a funkcemi státu, základními hodnotami a principy demokracie, politickými 

stranami.  Žáci získají informace o lidských právech i možnostech jejich zneužívání. 

Média - směřuje k dosažení základní úrovně mediální gramotnosti žáků- přijímání a 

vyhledávání informací s odstupem, odhalování způsobu argumentace a manipulativní 

tendence v médiích. 

 

Obsahem vzdělávání ve třetím ročníku jsou tři tematické celky: 

Člověk a právo - žáci se seznamují s podstatou právního státu a právní spravedlností, se 

soustavou právních institucí a jejich fungováním. Dále se seznamují s potřebným právním 

minimem pro soukromý a občanský život (základy práva rodinného, občanského a trestního).  

Významné mezníky v dějinách české státnosti - žáci jsou vybaveni vědomostmi o českých 

národních tradicích a připomenou si nejvýznamnější události nejnovějších národních dějin.  

Problémy současného svět - žáci se seznámí s problémem globalizace, s problémy zemí 

třetího světa a ohnisky současných konfliktů. Na závěr se žáci seznámí se světovými 

organizacemi- Evropskou unií, OSN, NATO, s jejich funkcí, činností a významem pro svět i 

ČR. 

Metody a 

formy výuky: 

Základem výuky je výklad, řízená diskuse a aktivity žáků - zejména práce v kruhu. Žáci jsou 

vedeni k samostatnému uvažování a vyjadřování vlastních názorů v diskusích. Jsou 

používány demonstrační metody a pomůcky – výukové video a DVD programy. Žáci pracují 
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samostatně i ve skupinách s učebnicí a dalšími učebními texty.  Součástí výuky jsou besedy 

s různými hosty. 

Hodnocení 

žáků: 

Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý rok, a to slovně i numericky. Základem hodnocení je 

správné používání osvojených pojmů při argumentaci a samostatných vystoupeních. Ústní 

zkoušení z probraného učiva, na konci každého tematického celku didaktický test. Součástí 

hodnocení je i hodnocení aktivního přístupu a vystupování v diskusích, besedách. 

Hodnoceny jsou i referáty a projekty zaměřené na vyhledávání informací. Hodnotí se i 

přístup k plnění zadaných úkolů. Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků SŠ Vimperk. 

Přínos 

předmětu pro 

rozvoj 

kompetencí a 

průřezových 

témat 

Kompetence 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování svého 

učení a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. 

Dále jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a zpracování 

poznatků a informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, k reflektování 

procesu vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, 

k tvořivému zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke kritickému 

hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, rady i kritiky 

ze strany druhých, k čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. Žáci jsou 

vedeni tak, aby s porozuměním poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti svého dalšího 

vzdělávání. 

Komunikativní kompetence - žáci jsou vedeni tak, aby byli schopni se přiměřeně vyjádřit 

k účelu jednání a v uvedených komunikačních situacích formulovat své myšlenky 

srozumitelně a souvisle, byli schopni aktivně diskutovat s vrstevníky, porozumět sdělení 

druhých a respektovat jejich názory. Jsou vedeni tak, aby věcně správně a srozumitelně 

zpracovávali přiměřeně náročné texty na odborná témata, dokázali prezentovat výsledky své 

práce, používali správný odborný slovník. 

Personální a sociální kompetence- žáci jsou vedeni tak, aby dokázali pracovat ve skupině i 

v týmu, společně se podíleli na realizaci úkolu, zodpovědně plnili zadané úkoly, učili se 

přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, odstraňování diskriminace, řešení 

konfliktů. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – žáci jsou vedeni tak, aby jednali odpovědně i 

s ohledem na veřejný zájem, dodržovali zákony, respektovali práva a morální principy, 

zajímali se o politické i společenské dění, aby uznávali identitu všech národů a hodnotu 

života. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií – žáci jsou 

vedeni tak, aby pracovali s informacemi, získávali poznatky z různých zdrojů, zpracovávali 

je do referátů. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti - žáci jsou vedeni k vhodné míře sebevědomí, 

sebeodpovědnosti. Hledají kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a 

jsou kriticky tolerantní. Jsou ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro 

veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech. Jsou vedeni 

k tomu, aby se dovedli orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně 

využívali masová média pro své různé potřeby. Váží si materiálních a duchovních hodnot, 

dobrého životního prostředí a snaží se je zachovat pro budoucí generace. Mají vhodnou míru 

sebevědomí a schopnosti morálního úsudku. 

Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali postavení člověka v přírodě 

a vlivy prostředí na jeho zdraví a život, osvojili si základní principy odpovědnosti za své 

jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů. Jsou vedeni 

k získání přehledu o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, 

ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje, k osvojení si 

základních principů šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a 

profesním jednání. 

Člověk a svět práce - žáci jsou vedeni k uvědomělému dodržování pracovních povinností a 

k dobrým vztahům s budoucími kolegy i nadřízenými, k uvědomování si zodpovědnosti za 

vlastní život a k významu celoživotního vzdělávání. Jsou vedeni k vyhledávání a posuzování 

informací o profesních příležitostech, orientaci v nich. Seznámí se základními aspekty 

pracovního poměru, právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů, jsou vedeni tak, 

aby se naučili pracovat s příslušnými právními předpisy. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

l. ročník: l hodina týdně, celkem 33 hodin       
   

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Popíše vhodné společenské chování   

  v dané situaci 

- Aplikuje zásady společenského  

  chování 

- Zná pozitivní možnosti řešení    

  konfliktů 

1. Kultura 

- Zásady společenského chování 

- Principy a normy společenského   

  chování na různých kulturních   

  akcích 

- Komunikace, její druhy, zásady 

- Konflikty a jejich řešení 

Č j a literatura, 

Společenská 

výchova. 

Průřezová témata: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

10 

 

 

 

- Popíše základní složky osobností, ví  

  co má vliv na utváření osobnosti  

- Popíše strukturu současné lidské  

  společnosti, dovede objasnit, které  

  sociální role zaujímá 

-Vysvětlí, kam by se mohl obrátit,  

  když se dostane do špatné sociální  

  situace 

 

 

 

 

 

- Objasní funkci a význam rodiny pro   

  jednotlivce i pro společnost 

- Objasní, co se rozumí šikanou,  

  posoudí její důsledky 

 

 

 

 

 

- Vysvětlí jednotlivé pojmy a rozdíly  

  mezi nimi 

- Objasní na konkrétních případech,  

  jak vzniká napětí a konflikt mezi  

  majoritou a některou z minorit 

 

- Vysvětlí, co se rozumí  

  rovnoprávností mužů a žen, uvede  

  příklady porušování 

- Zná zásady bezpečného sexu 

 

 

 

- Popíše specifika některých  

  náboženství 

-Vysvětlí, čím mohou být nebezpečné  

  náboženské sekty a náboženský  

  fundamentalismus 

2. Člověk v lidském společenství. 

Lidská společnost a společenské 

skupiny 

- Osobnost člověka 

- Důležité sociální útvary ve   

  společnosti 

- Sociální role a konflikt rolí 

- Odpovědnost, slušnost, dobrý vztah  

  k lidem jako základ demokratického  

  soužití 

- Sociální nerovnost a chudoba  

  v současné společnosti 

 

 

Malé sociální skupiny a vztahy 

v nich 
- Rodina a její význam, vztahy mezi  

  generacemi, hospodaření rodiny,     

  řešení krizových finančních situací 

- Třída a vrstevníci 

- Problémy, zdroje a řešení konfliktů 

- Komunita, sousedství 

 

Velké sociální skupiny a vztahy 

v nich 
- Dav, populace, veřejnost 

- Rasy, etnika, národy, národnosti 

- Migranti, azylanti, emigranti 

- Solidarita principy solidarity 

 

Vztahy mezi pohlavími  

- Postavení mužů a žen ve  

  společnosti 

- Volba životního partnera 

- Lidská sexualita 

 

Náboženství a církve v současném 

světě 

- Světová náboženství 

- Náboženská hnutí a sekty 

- Náboženský fundamentalismus 

 

 

Průřezová témata: 

Občan 

v demokratické 

společnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a životní 

prostředí  

 

 

 

 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

 

23 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

2. ročník: l hodina týdně, celkem 33 hodin  

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Objasní podstatu demokratického a  

  totalitního státu 

- Orientuje se v Ústavě  

- Popíše politický systém v ČR 

 

 

 

- Zná a popíše strukturu veřejné    

  správy a samosprávy  

- Objasní úlohu politických stran a    

  svobodných voleb 

 

 

- Charakterizuje demokracii a objasní,  

  jak demokracie funguje a jaké má  

  problémy 

- Vysvětlí význam lidských práv,  

  včetně práv dětí 

- Popíše, kam se obrátí, když jsou  

  lidská práva ohrožena 

- Popíše, jaké vlastnosti by měl mít  

  občan demokratického státu 

 

 

- Na příkladech z aktuálního dění  

  vyvodí, jaké projevy je možné nazvat  

  politickým radikalismem nebo  

  extremismem a proč 

- Posoudí, jaké mají tyto jevy     

  negativní  důsledky 

- Vysvětlí, proč je nevhodné  

  propagovat hnutí omezující lidská  

  práva a svobodu jiných lidí 

1. Člověk jako občan 

Stát  

- Vznik a podstata státu 

- Funkce státu 

- Typy státu - Ústava ČR 

- Moc výkonná, zákonodárná a  

  soudní  

 

Struktura veřejné správy  

- Obecní a krajská samospráva 

- Politika, politické strany 

- Volby v ČR 

 

Demokracie 

- Základní principy a hodnoty  

  demokracie 

- Lidská a občanská práva, jejich -  

  obhajování a zneužívání 

- Povinnosti občana v demokracii 

- Občanská společnost 

- Občanské ctnosti 

 

 

 

Hrozby demokracie 

- Politický radikalismus a  

  extremismus, rasismus,  

  neonacismus, antisemitismus 

- Aktuální česká extremistická scéna 

- Terorismus 

Průřezová témata: 

Občan 

v demokratické 

společnosti Člověk a 

životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občan 

v demokratické 

společnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Občan 

v demokratické 

společnosti  

 

23 

 

- Vysvětlí funkci hromadných  

  sdělovacích prostředků 

- Popíše způsoby ovlivňování  

  veřejnosti, najde jejich konkrétní  

  současné příklady 

- Aplikuje kritický odstup k médiím,  

  využívá jejich nabídku pro svou  

  zábavu a osobnostní rozvoj 

2. Média 
- Svobodný přístup k informacím 

- Zpravodajství, objektivita  

  zpravodajství 

- Podstata a princip reklamy  

- Komerční reklama  

- Mediální obraz krásy lidského těla 

- Kritický přístup k médiím 

- Média jako zdroj zábavy a poučení 

 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce 

 

Občan 

v demokratické 

společnosti  

 

10 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3. ročník: l hodina týdně, celkem 30 hodin  

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Objasní podstatu práva, právního  

  státu, právních vztahů 

- Popíše činnost policie, soudů,  

  advokacie a notářství, státního  

  zastupitelství 

- Dovede vyhledat příslušnou právní  

  instituci při řešení konkrétního  

  problému 

1. Člověk a právo  

- Právní stát, právní vztahy  

- Soudy, soustava soudů  

- Státní zastupitelství, notáři,  

  advokáti 

- Právo a odpovědnost v běžném  

  životě, smlouvy, odpovědnost za  

  škodu 

- Manželé a partneři, děti v rodině 

Průřezová témata: 

Občan 

v demokratické 

společnosti  

 

Člověk a životní 

prostředí 

 

Člověk a svět práce 

10 

- Objasní, kdy je člověk způsobilý  

  k právním úkonům a má trestní  

  odpovědnost 

- Popíše, jaké závazky vyplývají  

  z vlastnického práva 

-Vysvětlí práva a povinnosti    

  vyplývající ze vztahu mezi dětmi a  

  rodiči, mezi manželi, vyživovací  

  povinnost 

- Domácí násilí 

- Trestní právo, tresty, orgány činné  

  v trestním řízení 

- Kriminalita páchaná mladistvými 

 

  

 

- Popíše státní symboly ČR, vysvětlí  

  význam událostí, které se pojí se  

  státními svátky a významnými dny  

  ČR 

- Na základě znalostí o demokracii  

  vysvětlí, ve kterých obdobích od  

  vzniku ČSR do současnosti lze  

  režim, jenž u nás vládl, označit za  

  demokratický 

- Uvede konkrétní příklady boje proti  

  komunismu 

- Objasní příčiny a následky rozpadu  

  Československa 

 

2. Významné mezníky v dějinách 

české státnosti 
- Státní a národní symboly 

- Národní tradice 

- Státní svátky a významné dny ČR 

- Vznik ČSR 

- Meziválečná kultura 

- 2. světová válka 

- Holocaust a nacismus 

- Poválečné změny 

- Nastolení komunistické diktatury  

  v r. 1948 

- Období normalizace 

- Listopad 1989 

- Vznik ČR 

 

 

Průřezová témata: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

 

Obsah učiva je 

mezipředmětově 

provázán s předměty 

Český jazyk a 

literatura 

10 

 

- Popíše sféry současného světa, uvede  

  příklady vyspělých států,  

  rozvojových zemí a jejich problémy 

- Uvede příklady globalizace a  

  diskutuje o některých názorech na  

  její důsledky 

- Popíše skladbu a cíle EU, zná orgány   

  EU a jejich poslání 

- Vysvětlí funkci OSN a NATO 

3. Problémy současného světa  

- Současný svět – bohaté a chudé  

  země 

- Náboženské konflikty jako hrozba  

  míru ve světě 

- Ohniska konfliktů v soudobém  

  světě, možnosti řešení 

- Globalizace 

- Globální problémy 

- Evropská unie 

- Skladba cíle EU 

- Postavení ČR ve světě, v EU 

- OSN, organizace při OSN 

- NATO 

 

 

Průřezová témata: 

Občan 

v demokratické 

společnosti  

 

10 
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Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 3 hodiny týdně   

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

 

Učební osnova předmětu 

7.7. Základy přírodních věd 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Cíle 

předmětu: 

Přírodní vědy (chemie, fyzika, ekologie, biologie) přispívají k hlubšímu pochopení 

přírodních jevů, pojmů, zákonů, formování žádoucích vztahů k životnímu prostředí. Mají 

umožnit žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. 

Vlastním cílem je umět aplikovat získané přírodovědné poznatky v profesním i 

občanském životě, umět porovnat, popsat a vysvětlit základní přírodní jevy, znát základní 

ekologické souvislosti a postavení člověka v přírodě, být schopen přispět k dodržování zásad 

udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné praxi, aktivně se podílet na ochraně a 

tvorbě životního prostředí. Respektovat tyto zásady ve svém povolání. 

Charakt

eristika učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Přírodovědné vzdělávání 

(fyzikální vzdělávání, chemické vzdělávání, biologické a ekologické vzdělávání). 

Učivo je rozděleno do dvou ročníků: 

 

V prvním ročníku je výuka dělena do tří okruhů: chemie, fyzika, ekologie. Je brán 

zřetel na jejich provázanost a mezipředmětové vztahy, výuka předmětu vyžaduje rovněž 

znalosti a dovednosti předmětů matematika, informační a komunikační technologie. 

Žáci se seznámí s běžnými anorganickými látkami, jejich reakcemi, se základy 

environmentální výchovy, se základními zákonitostmi přírodních věd: 

Chemie – obecná chemie, anorganická chemie, fyzika atomu 

Fyzika – mechanika, termika, elektřina a magnetizmus, vlnění a optika, vesmír 

Ekologie – obecná ekologie, člověk a životní prostředí 

 

Ve druhém ročníku je výuka dělena do dvou okruhů: chemie, biologie. 

Chemie: organická chemie, biochemie 

Biologie: základy biologie 

Tato témata navazují na výuku témat v 1. ročníku, vyžadují rovněž znalosti 

z předmětu potraviny a výživa a informační a komunikační technologie. 

Žáci se seznámí se základy biologie, základními uhlovodíky, jejich deriváty a 

přírodními zdroji organických látek. V návaznosti na odborné předměty a odborný výcvik 

získají přehled o základních živinách a biokatalyzátorech. 

Metody 

a formy výuky: 

Výuka je tvořena výkladovou částí, kterou představuje přednáška pro úvod do složité 

problematiky, vysvětlení učiva, systematizaci poznatků a besedy. Při výuce jsou kromě 

výkladu využívány i jiné formy výuky: diskuse, řízený rozhovor, řešení problémových úloh, 

frontální opakování, testy, projektová výuka, práce s textem, s chemickými tabulkami. Velký 

důraz je kladen na samostatnou a skupinovou práci žáků. 

K výuce je využívána didaktická technika a didaktické pomůcky – schémata, 

praktické ukázky, vzorky, modely, projekce videa, CD a DVD, DUM, interaktivní tabule. 

Vyhledávání a zpracovávání informací na internetu je využíváno ke zpracovávání 

referátů, doplnění poznatků a k orientaci v tématu. 

Výuka může být doplněna exkurzí a tematickou vycházkou. 

Hodnoce

ní žáků: 

Ke kontrole dosažených výsledků vzdělávání slouží písemné a ústní zkoušení. 

Jednotlivé tematické celky jsou ověřovány písemnou prací. Průběžně jsou znalosti ověřovány 

orientačním zkoušením a frontálním ověřováním znalostí. Při hodnocení žáků se přihlíží 

nejenom k úrovni osvojených vědomostí a dovedností, ale také k jejich aktivitě při 

vyučování, dovednosti vyhledávat informace, třídit je, pracovat s odborným textem a 

aplikovat teoretické poznatky při řešení problémů praxe, ale i k jeho schopnostem 

prezentovat a obhajovat výsledky. Hodnotí se zpracování a přednes referátů na dané téma. Je 

rovněž zohledněn i individuální přístup žáka ke studiu daného předmětu. Kritéria hodnocení 
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vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy.  

Přínos 

předmětu pro 

rozvoj 

kompetencí a 

průřezových 

témat 

Kompetence: 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování 

svého učení a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní 

rozvoj. Dále jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a 

zpracování poznatků a informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, 

k reflektování procesu vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním 

zdrojům, k tvořivému zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke 

kritickému hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, 

rady i kritiky ze strany druhých, k čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. 

Žáci jsou vedeni tak, aby  s porozuměním poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti 

svého dalšího vzdělávání. 

Komunikativní dovednosti - žáci jsou vedeni k  používání správné přírodovědné 

terminologie, názvů, vzorců, klasifikace chemických látek, dějů, věcně správně a 

srozumitelně zpracovávat přiměřeně náročné texty na odborná témata. 

Kompetence k řešení problémů - žáci jsou vedeni k dovednosti řešit samostatně i 

kolektivně problémové situace, analyzovat a aplikovat získané poznatky při řešení 

chemických, fyzikálních, environmentálních úloh i při řešení v občanském životě.  

Využívat informačních a komunikačních technologií - žáci jsou vedeni k  získávání 

informací z různých zdrojů a jejich následné zpracování při samostatné i kolektivní práci. 

Matematické kompetence - žáci jsou vedeni k aplikování základních matematických 

postupů při řešení praktických úkolů  v přírodovědné oblasti. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí - žáci jsou vedeni k tomu, aby chápal 

význam životního prostředí pro člověka  a toto zohledňoval při svém jednání v běžných 

situacích. 

 

Průřezové téma: 

Člověk a životní prostředí - nakládání s nebezpečnými látkami, toxicita, radiační 

havárie, vliv činností člověka na ŽP, ochrana zdraví člověka, ochrana přírody, alternativní 

zdroje energie. žáci jsou vedeni k tomu, aby pochopili souvislosti mezi jednotlivými jevy 

v prostředí a lidskými aktivitami. 

Při zpracování samostatných úloh, referátů a prezentací získaných informací se 

efektivně využívají informační technologie (internet, veřejná média, odborné časopisy,…) a 

realizuje se průřezové téma Informační a komunikační technologie 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání 

 
Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Porovná fyzikální a chemické 

vlastnosti látek 

- Popíše metody oddělování složek ze 

směsí a jejich využití v praxi 

- Vyjádří složení roztoku 

- Vypočítá jednoduché chemické 

výpočty 

- Popíše stavbu atomu – strukturu 

atom. jádra a elektronového obalu 

- Určí počet základních částic u 

jednotlivých prvků 

- Používá periodickou soustavu prvků, 

popíše její členění a zařadí nekovy a 

kovy v tabulce 

- Zapíše názvy a symboly vybraných 

chemických prvků, rozezná rozdíl 

mezi prvkem a sloučeninou 

1. Obecná chemie 

- Klasifikace látek, směsi a jejich 

vlastnosti 

 

 

- Roztoky, rozpustnost 

- Výpočty v chemii 

 

- Základní částice látek, atomy, 

molekuly, ionty 

 

 

- Periodická soustava prvků 

 

 

- Chemické prvky, sloučeniny, 

chemická symbolika 

 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

 

 

Matematika 

 

 

fyzika atomu 

zařazena do 

chemického 

vzdělávání 

 

 

 

 

 

1

5 
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Výsledky vzdělávání 

 
Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Vysvětlí podstatu radioaktivity 

- Popíše vznik chemické vazby 

- Vysvětlí podstatu významných    

  chemických reakcí a zapíše  

  jednoduchou chemickou 

reakci  

  chemickou rovnicí 

- Radioaktivita 

- Chemická vazba 

- Chemická reakce, chemická 

rovnice, Ar, Mr 

 

 

- Tvoří chemické vzorce a názvy 

vybraných anorganických sloučenin 

- Charakterizuje (popíše) vybrané 

nepřechodné prvky a sloučeniny, 

zhodnotí jejich využití v odborné 

praxi a běžném životě, posoudí 

jejich vliv na zdraví a životní 

prostředí 

- Vysvětlí obecné vlastnosti kovů 

- charakterizuje (popíše) vybrané 

Kovy, zhodnotí jejich využití 

v odborné praxi a běžném životě, 

posoudí jejich vliv na zdraví a 

životní prostředí 

 

2. Anorganická chemie 

- Oxidační číslo, názvosloví oxidů, 

kyselin 

- Vybrané nepřechodné prvky 

nekovového charakteru a jejich 

sloučeniny (H, některé vzácné 

plyny, halogeny, O, S, N, P, C, Si) 

 

 

- Vybrané kovy (Na, K, Ca, Al, Sn, 

Pb, Cu, Ag, Au, Zn, Hg, Cr, Fe) 

 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Potraviny a výživa 

 

1

7 

 

- Používá základní fyzikální veličiny a 

jednotky, provede jejich převody 

- Rozliší druhy pohybů, vypočítá 

jednotlivé úlohy na pohyb hmotného 

bodu 

- Určí síly, které působí na těleso, 

popíše, jaký druh pohybu tyto síly 

vyvolají 

- Znázorní, výslednici sil působících 

na těleso 

- Určí mechanickou práci a energii při 

pohybu tělesa působením stálé síly - 

vysvětlí na příkladech platnost 

zákona o zachování mechanické 

energie 

- Aplikuje Pascalův a Archimédův 

zákon při řešení úloh, aplikuje jeho 

využití v praxi 

 

3. Fyzika – mechanika 

- Jednotky SI, převody základních 

jednotek 

- Pohyby přímočaré, pohyby po 

kružnici 

 

- Newtonovy pohybové zákony, 

zákony síly, gravitace 

 

- Skládání sil, posuvný, otáčivý 

pohyb 

- Mechanická práce, energie 

kinetická a potenciální 

 

 

 

- Tlakové síly a tlak v tekutinách 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

 Matematika: převody 

jednotek 

 

 

 

 

1

7 

 

- Vysvětlí význam teplotní roztažnosti 

látek v přírodě, technické praxi, 

rozliší druhy teploměrů 

- Popíše přeměny skupenství látek, 

jejich význam v přírodě a technické 

praxi 

- Vysvětlí pojem vnitřní energie 

soustavy a způsoby její změny 

- Popíše principy nejdůležitějších 

tepelných motorů 

4. Fyzika - termika 

- Teplota, teplotní roztažnost látek 

 

 

- Struktura pevných látek, tekutin, 

přeměny skupenství 

 

- Teplo, práce, přeměny vnitřní 

energie tělesa 

- Tepelné motory (vznětový, 

zážehový) 

 

 

 

- Popíše elektrické pole z hlediska 

5. Fyzika - elektřina a 

magnetizmus 

- Elektrický náboj, elektrická síla, 
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Výsledky vzdělávání 

 
Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

jeho 

- Působení na bodový el. náboj 

- Vyřeší úlohy s elektrickými obvody 

s použitím Ohmova zákona 

-  Popíše princip a použití  

   polovodičových součástek v     

   přechodu  PN  

- Určí magnetickou sílu v 

magnetickém poli vodiče s proudem 

- Popíše princip generování střídavých 

   proudů a jejich využití 

v energetice 

 

elektrické pole, kapacita vodiče 

- Elektrický proud, napětí, odpor, 

Ohmův zákon, způsoby zapojení 

 

- Polovodiče 

 

- Elektromagnetická cívka 

 

 - Vznik stejnosměrného a 

střídavého    

    proudu 

 

- Rozliší základní druhy 

mechanického vlnění, popíše jejich 

šíření 

- Vysvětlí základní vlastnosti zvuku 

- Objasní negativní dopad zvuku na 

zdraví člověka 

- Charakterizuje světlo jeho vlnovou 

délkou a rychlostí 

- Znázorní zobrazení zrcadly a 

čočkami 

- Zhodnotí význam vybraných druhů 

elektromagnetického záření 

 

6. Fyzika - vlnění a optika 

- Mechanické kmitání, vlnění 

 

 

- Zvukové vlnění 

 

 

- Světlo, jeho šíření, odraz, lom 

 

- Zrcadla, čočky, oko 

 

- Elektromagnetické záření, RTG 

záření 

 

 

 

 

- Charakterizuje Slunce jako hvězdu 

- Popíše objekty ve sluneční soustavě 

- Zná příklady základních typů hvězd 

 

7. Fyzika - vesmír 

- Slunce, planety, jejich pohyb, 

komety 

- Hvězdy, galaxie 

 

Průřezové téma: 

Informační a 

komunikační 

technologie 

 

 

- Vysvětlí základní ekologické pojmy 

 

 

- Objasní rozdíly mezi abiotickými a 

biotickými podmínkami prostředí 

 

 

 

 

- Vyhledá a zapíše příklady 

potravního řetězce 

- Porovná základní vztahy mezi 

organizmy ve společenstvu 

- Popíše koloběhy vybraných látek 

v přírodě 

- Zjistí a charakterizuje různé typy 

krajiny naší republiky a svého okolí 

 

8. Ekologie 

- Základní ekologické pojmy 

(organizmus, prostředí, 

ekosystém, biosféra,…) 

- Ekologické faktory prostředí 

(abiotické - sluneční záření, 

atmosféra, pedosféra, hydrosféra  

biotické – populace, společenstvo, 

ekosystém) 

 

- Potravní řetězce 

 

- Vztahy mezi organizmy 

 

- Koloběh látek v přírodě 

 

- Typy krajiny 

 

 6 

 

 

- Popíše vzájemné ovlivňování 

člověka a přírody 

 

- Zhodnotí vliv různých činností 

9. Ekologie - člověk a 

životní prostředí 

- Vzájemné vztahy mezi člověkem 

a životním prostředím (účinky 

vlivů ŽP na zdraví člověka) 

- Dopady činností člověka na 

 

 

 

 

 

 

1

1 
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Výsledky vzdělávání 

 
Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

člověka na jednotlivé složky 

životního prostředí 

- Provede charakteristiku 

obnovitelných a neobnovitelných 

přírodních zdrojů surovin a energie a 

posoudí vliv jejich využití na životní 

prostředí 

- Orientuje se ve způsobech nakládání 

s odpady 

- Zdůvodní současné globální 

problémy životního prostředí 

- Uvede základní znečišťující látky 

v ovzduší, půdě, vodě 

- Vyhledá aktuální informace o 

současné situaci globálních 

problémů s ohledem na ŽP 

- Vyhledá a ukáže příklady přírodních 

rezervací v regionu, CHKO, NP 

v ČR 

- Objasní ekonomické, právní a 

informativní nástroje společnosti na 

ochranu životního prostředí 

- Vysvětlí význam nových technologií 

- Zdůvodní odpovědnost každého 

jedince za ochranu životního 

prostředí 

- Navrhne řešení environmentálního 

problému na konkrétním příkladu 

z běžného života a odborné praxe 

životní prostředí 

 

- Přírodní surovinové a energetické 

zdroje 

 

 

 

- Odpady 

- Globální problémy životního 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

- Ochrana přírody 

 

 

- Nástroje společnosti na ochranu 

životního prostředí 

 

- Zásady udržitelného rozvoje 

    odpovědnost jedince za 

ochranu        

-     přírody a životního prostředí 

 

 

 

Průřezové téma: 

Člověk a životní 

prostředí 

 

 

 

Průřezové téma: 

Informační a 

komunikační 

technologie,  

 

Člověk a životní 

prostředí  

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání 

 

Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Zhodnotí názory na vznik a vývoj 

života na Zemi 

- Popíše buňku, vysvětlí rozdíl mezi 

prokaryotickou a eukaryotickou 

buňkou 

- Rozliší rostlinou a živočišnou buňku 

- Zjistí a vlastními slovy vyjádří 

základní vlastnosti živých soustav, 

vysvětlí genetický význam 

- Objasní rozdíl mezi autotrofními a 

heterotrofními organizmy 

- Popíše stavbu lidského těla, vysvětlí 

funkci orgánů 

- Vysvětlí význam zdravé výživy 

- Uvede příklady bakteriálních, 

virových a jiných onemocnění a 

prevence 

1. Základy biologie 

- Vznik vesmíru a života na Zemi 

 

- Typy buněk 

 

- Vlastnosti živých soustav 

(metabolizmus, růst, vývoj, 

adaptace, dědičnost, dráždivost, 

chemické složení) 

 

- Diverzita organizmů 

- Základní skupiny organizmů 

- Biologie člověka  

- Zdraví a nemoc 

 

 

 

 

 

 

Průřezové téma: 

Informační a 

komunikační 

technologie 

 

Průřezové téma: 

Člověk a životní 

prostředí 

 

8 

 

 

- Zapíše a pojmenuje vzorce 
2. Organická chemie 

- Prvkové složení molekul 

 

 
1

0 
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Výsledky vzdělávání 

 

Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

jednoduchých organických 

sloučenin 

 

- Užívá homologickou řadu 

uhlovodíků, zařadí a charakterizuje 

významné zástupce uhlovodíků 

- Zjistí a zapíše přírodní zdroje 

uhlovodíků 

- Charakterizuje významné zástupce 

jednoduchých organických 

sloučenin 

- Zhodnotí jejich využití v odborné 

praxi a běžném životě 

-  Posoudí je z hlediska vlivu na 

zdraví  

   člověka a životního prostředí 

organických sloučenin, vaznost 

atomů s důrazem na vlastnosti 

atomu C 

- Uhlovodíky (alkany, alkeny, 

alkyny, areny) 

 

 -  Přírodní zdroje 

uhlovodíků,  

    přírodní kaučuk 

-   Deriváty uhlovodíků    

    (halogenderiváty, 

alkoholy,    

    aldehydy, organické 

kyseliny a  

      jejich soli) 

Průřezové téma: 

Informační a 

komunikační 

technologie a Člověk 

a životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

- Charakterizuje biogenní prvky a 

jejich sloučeniny 

- Popíše vybrané biochemické děje 

 

 

- Provede rozdělení přírodních látek, 

zařadí a charakterizuje nejdůležitější 

přírodní látky 

-  Porovná význam 

jednotlivých    

   vitamínů  

3. Biochemie 

- Chemické složení živých 

organizmů 

- Biochemické děje (fotosyntéza, 

dýchání, kvašení, chemické 

pochody při trávení, konzervace) 

- Lipidy, sacharidy, bílkoviny, 

biokatalyzátory, hormony, 

enzymy, DNA, RNA, alkaloidy 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Potraviny a výživa 

 

 

 

 

 

1

5 
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Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 4 hodiny týdně  

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

 

 

Učební osnova předmětu 

 

7.8. Matematika 

 
Pojetí vyučovacího předmětu 

Cíle předmětu: Cílem předmětu je zprostředkovat žákům potřebný objem matematických poznatků, seznámit 

je s matematickou terminologií a symbolikou, se základními postupy při řešení 

matematických úloh, rozvíjet jejich logické myšlení, geometrickou představivost, schopnost 

analyzovat text úloh a hledat cestu k řešení. Naučit žáky získané poznatky, vědomosti a 

dovednosti, aplikovat i v rámci jiných učebních předmětů, případně v odborné praxi. 

Charakteristika 

učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Matematické vzdělávání 

 

Obsahem vzdělávání v prvním ročníku jsou čtyři tematické celky:  

Operace s reálnými čísly – žáci provádí aritmetické operace ve všech číselných oborech, řeší 

praktické úlohy, procvičují jednoduché výpočty zpaměti 

Mocniny a odmocniny – žáci ovládají početní výkony s mocninami, používají osobní 

kalkulátor 

Výrazy a jejich úpravy – žáci provádějí operace s výrazy, užívají vzorečky pro druhou 

mocninu, určují podmínky 

Práce s daty- žáci vyhledávají, zpracovávají a porovnávají data, pracují s údaji v diagramech, 

grafech, tabulkách 

 

Obsahem vzdělávání ve druhém ročníku jsou dva tematické celky:  

Řešení rovnic a nerovnic – žáci řeší rovnice o jedné neznámé, řeší jednoduché slovní úlohy 

Planimetrie – žáci sestrojí jednoduché konstrukce, vypočtou obvody a obsahy, používají 

Pythagorovu větu. 

 

Obsahem vzdělávání ve třetím ročníku jsou tři tematické celky:  

Řešení rovnic a nerovnic v R – žáci řeší soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých a 

soustavy dvou lineárních nerovnic 

Výpočet povrchů a objemů těles – žáci vypočítají povrch a objem těles 

Funkce – žáci sestrojí graf funkce, určí jeho základní vlastnosti 

Metody a 

formy výuky: 

Využité metody: 

- výklad, rozhovor, diskuze se současnou demonstrací na příkladech, cvičení, zápis a 

provádění výpočtů, doplňování, vyvozování poznatků a jejich aplikace, samostatná práce 

žáků, skupinová práce, učení druhých, využití problémových úloh, osvojování poznatků 

vlastní činností, buď individuální nebo týmové 

Hodnocení 

žáků: 

Ústní zkoušení se zápisem na tabuli 1x za pololetí, písemné zkoušení- hodinové písemné 

práce 1 za pololetí, 4-6 písemných zkoušení v rozsahu 10 až 20 minut. 

Slovní hodnocení je uzavřeno hodnocením numerickým. Kritéria hodnocení vycházejí 

z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ Vimperk. 

Přínos 

předmětu pro 

rozvoj 

kompetencí a 

průřezových 

témat: 

Kompetence: 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování svého 

učení a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. 

Dále jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a zpracování 

poznatků a informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, k reflektování 

procesu vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, 

k tvořivému zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke kritickému 

hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, rady i kritiky 

ze strany druhých, k čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. Žáci jsou 
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vedeni tak, aby s porozuměním poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti svého dalšího 

vzdělávání. 

Kompetence k řešení problémů a komunikativní kompetence - žáci jsou vedeni tak, aby 

pracovali samostatně i v týmu, řešili samostatně problémy (porozuměli úkolu a určili jádro 

problému), formulovali své myšlenky srozumitelně jak ústně, tak i písemně, a zaznamenávali 

podstatné údaje z textů slovních úloh. 

Matematické kompetence – žáci jsou vedeni tak, aby aplikovali základní matematické 

postupy při řešení praktických úkolů a zvolili odpovídající matematické techniky, využívali 

grafického znázornění., reálně odhadovali výsledky, správně používali a převáděli běžné 

jednotky, aplikovali znalosti o základních tvarech předmětů. 

 

 
 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Provádí aritmetické operace ve všech  

  číselných oborech 

- Užívá pojem dělitelnosti, znaky   

  dělitelnosti 

- Zaokrouhlí desetinné číslo 

- Znázorní číslo na číselné ose 

- Používá trojčlenku pro výpočet  

  přímé a nepřímé úměrnosti, procent 

- Řeší praktické úlohy s využitím  

  procentového počtu - zaměření na  

  obor 

 

1. Operace s reálnými čísly 

- Přirozená čísla a početní operace  

  v N, dělitelnost čísel 

- Celá čísla a operace s nimi 

- Racionální čísla a operace s nimi 

- Desetinná čísla a operace s nimi,  

  zaokrouhlování 

- Absolutní hodnota, znázornění čísel  

  na číselné ose 

- Intervaly, průnik a sjednocení  

  intervalu 

- Procenta, trojčlenka, poměr, úrok 

- Opakování 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Odborný výcvik 

Základy přírodních 

věd 

 

 

 

 

 

Materiály, 

Ekonomika 

30 

 

- Určí druhou mocninu a odmocninu  

  pomocí osobního kalkulátoru 

- Ovládá početní výkony s mocninami  

  s celočíselným exponentem 

- Zapíše číslo ve zkráceném tvaru 

2. Mocniny a odmocniny 

- Druhá mocnina, odmocnina 

- Mocniny s přirozeným exponentem,   

  celočíselným exponentem 

- Zápis čísel užitím mocniny deseti 

- Cvičení 

 12 

 

- Vypočítá hodnotu výrazu 

- Provádí operace s výrazy 

- Rozloží mnohočlenný součin 

- Užívá vzorečků pro druhou mocninu 

- Určí podmínky ve smyslu výrazu a  

  s pomocí zjednodušuje lomené  

  výrazy a provádí operace s nimi 

3. Výrazy a jejich úpravy 

- Výrazy, hodnota výrazu 

- Početní operace s výrazy 

- Rozklad výrazů /vytýkání, vzorce/ 

- Lomené výrazy /podmínka,  

  zjednodušování lomených výrazů a  

  operace s nimi/ 

 

 

 

 

 

20 

 

- Vyhledává, zpracovává, porovnává  

  data 

- Určí četnost znaku a aritmetický  

  průměr 

- Pracuje s údaji vyjádřenými  

  v diagramech, grafech a tabulkách 

4. Práce s daty  

Mezipředmětové 

vztahy: 

Ekonomika 

P 

R 

Ů 

B 

Ě 

Ž 

N 

Ě 

- Vypracuje v průběhu roku 2  

  hodinové písemné práce, po nichž  

  bude následovat jejich rozbor 

 

    Písemné práce   

4 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Řeší lineární rovnice o jedné  

  neznámé 

- Řeší jednoduché slovní úlohy rovnicí    

  s pomocí učitele 

- Řeší lineární nerovnice o jedné  

  neznámé, výsledek je schopen  

  zaznamenat na číselnou osu 

1. Řešení rovnic a nerovnic 

- Lineární rovnice o jedné neznámé 

- Slovní úlohy 

- Vyjádření neznámé ze vzorce 

- Lineární nerovnic e o jedné  

  neznámé 

 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Úlohy z oboru 

 

15 

 

- Sestrojí jednoduché konstrukce  

  základních rovinných obrazců 

- Určí obvod a obsah základních  

  rovinných obrazců - praktické úlohy 

- Určí obvod a obsah kruhu,  

  vzájemnou polohu přímky a kružnice 

- Užívá pro výpočty Pythagorovu větu 

 

2. Planimetrie 

- Základní pojmy a označení 

- Základní rovinné obrazce /čtverec,  

  obdélník, lichoběžník, trojúhelníky/ 

- Pravidelné mnohoúhelníky 

- Kružnice, kruh 

 14 

- Vypracuje v průběhu roku 2  

  hodinové písemné práce, po nichž  

  bude následovat rozbor 

Písemné práce 

 

 4 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 30 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Řeší sčítací nebo dosazovací  

  metodou soustavy 2. lineárních  

  rovnic o 2. neznámých, s pomocí  

  učitele řeší slovní úlohy se vztahem  

  k učebnímu oboru 

- Řeší soustavy lineárních nerovnic,  

  znázorňuje výsledek na číselné ose a  

  zapíše ho intervalem 

 

1. Řešení rovnic a nerovnic v R 

- Soustavy 2 lineárních rovnic o 2  

  neznámých, slovní úlohy 

- Soustavy lineárních nerovnic o 1  

  neznámé 

 7 

 

 

- Určí vzájemnou polohu bodů, přímek  

  a rovin 

- Rozliší a popíše základní tělesa a  

  vypočítá jejich povrch a objem 

- Aplikuje poznatky o tělesech na  

  praktické úlohy 

 

2. Výpočet povrchů a objemů těles 

- Základní bodové množiny v rovině 

- Hranoly- krychle, kvádr, pravidelný  

  hranol 

- Válec 

- Pravidelný jehlan 

- Rotační kužel 

- Koule 

 

 13 

- Sestrojí graf funkce 

- Určí základní vlastnosti 

- Využije v praktických úlohách 

3. Funkce 

- Základní pojmy- funkce, definiční  

  obor, obor funkčních hodnot, graf 

- Lineární funkce 

- Přímá úměrnost 

- Nepřímá úměrnost 

- Konstantní funkce 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Ekonomika 

6 

- Vypracuje v průběhu roku 2  

  hodinové písemné práce, po nichž  

  bude následovat rozbor 

Písemné práce  4 
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Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 3 hodiny týdně   

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

 

 

 

Učební osnova předmětu 

 

7.9. Tělesná výchova 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Cíle předmětu: Cílem výuky je získat kladný vztah ke zdravému způsobu života a pohybové činnosti. 

Vychovávat a směřovat žáky k celoživotnímu provádění pohybových aktivit a rozvoji 

pozitivních vlastností osobnosti. Naučit žáky porozumět zvyšování a kultivování své fyzické 

zdatnosti a pohybového projevu. 

Uvědomit si vliv různých pracovních podmínek na svůj organismus a důležitost 

kompenzačních aktivit. Zdůraznit nejenom fyzický, ale i psychický, estetický a sociální 

význam pohybových činností. Prohlubovat hygienické a zdravotní zásady a návyky, reagovat 

v situacích ohrožení, zvládnout základy první pomoci. Vést žáky k čestnému jednání. 

 

Charakteristika 

učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu - Vzdělávání pro zdraví.  

Obsahem tělesné výchovy je teoretická a praktická průprava a nácvik vybraných atletických 

disciplín, míčových a sportovních her, sportovní gymnastiky, úkolů. Nedílnou součástí jsou 

pohybové a drobné hry spolu s kondičními, vyrovnávacími, protahovacími, relaxačními 

cvičeními.  

Důraz kladen na dodržování zásad bezpečnosti, péče a ochrany zdraví. Poznatky z předmětu 

jsou propojovány s dalšími předměty. 

 

Metody a 

formy výuky: 

Základem výuky je vzájemná spolupráce učitele a žáka, používání demonstračních a 

výkladových metod. Nácvik probíhá od jednoduššího k složitějšímu, důraz kladen na 

bezpečnost, dodržování hygienických norem. Individuální i skupinová forma učení. Součástí 

výuky jsou školní i mimoškolní soutěže, cyklokurz ve spojení s turistikou. 

 

Hodnocení 

žáků: 

Hodnocení žáků provádí učitel podle snahy, přístupu, aktivity, samostatnosti, zvyšování 

osobní úrovně. 

Kriteriem jsou i bodovací tabulky, výkonnostní limity. Součástí hodnocení je hodnocení 

slovní i numerické. Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků SŠ Vimperk. 

Přínos 

předmětu pro 

rozvoj 

kompetencí a 

průřezových 

témat: 

Kompetence:  

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování svého 

učení a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. 

Dále jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a zpracování 

poznatků a informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, k reflektování 

procesu vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, 

k tvořivému zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke kritickému 

hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, rady i kritiky 

ze strany druhých, k čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. Žáci jsou 

vedeni tak, aby s porozuměním poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti svého dalšího 

vzdělávání. 

Personální a sociální kompetence - žáci jsou vedeni k tomu, aby uznávali autoritu 

nadřízených, spolupracovali v týmu, správně hodnotili své osobní dispozice, pečovali o svůj 

tělesný rozvoj. 

Odborné kompetence – žáci jsou vedeni tak, aby si osvojili zásady a návyky bezpečné a 

zdraví neohrožující pracovní činnosti, včetně zásad ochrany zdraví při tělesné výchově a 

sportu, aby rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, aby byli vybaveni 
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vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při úrazu. 

Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti - Výuka rozšiřuje celkový rozhled žáka, napomáhá rozvoji 

osobnosti. 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

l. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Chová se tak, aby neohrozil své  

  zdraví ani zdraví svých spolužáků 

- Pomáhá sobě i jiným 

- Dodržuje základní hygienické a  

  bezpečnostní normy 

- Chování jednotlivce při živelných  

  pohromách 

- První pomoc  

1. Hygiena a bezpečnost 

    Integrovaný záchranný systém   

    ČR 

     

     Pracovní zodpovědnost za své 

zdraví 

 

      1.pomoc-stavy ohrožující život 

       Partnerské vztahy 

Průřezové téma: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

 

Odučeno v EKO 

2.roč. 

 

Odučeno v OBN 

1.roč. 

4 

 

- Zvládne rozcvičení všeobecné a  

  speciální (strečink) 

- Uplatňuje základní techniku  

  vybraných atletických disciplin 

- Ovládá pravidla atletických disciplin 

- Uvědomuje si prospěšnost pohybu  

  v přírodě 

- Porozumí škodlivosti používání  

  dopinku 

- Zlepšuje průběžně svoji výkonnost 

2. Atletika 

 - Běžecká cvičení 

 - Běhy 60, 100, 400, 800 (D), 1000  

    (H), 1500 (H) 

 - Starty, úseky, fartlek 

 - Skok daleký a vysoký, rozběh,  

   odraz, styl 

 - Vrhy- koule 3 kg (D), 4 kg (D),  

   5 kg (H) - technika    

 10 

 

- Zlepší se v základních herních  

  činnostech jednotlivce 

- Jedná ve smyslu fair-play 

- Spolupracuje v rámci kolektivu 

- Řídí se pravidly vybraných her 

- Zná základní taktické požadavky her 

- Zlepší svůj herní projev ze základní  

  školy 

3. Sportovní hry 

- Odbíjená - odbíjení vrchem,    

  spodem, způsoby podání, hra  

- Košíková - dribling, přihrávka,  

  střelba, hra 

- Kopaná (H)- přihrávka, zpracování,  

  střelba 

- Florbal - hra  

- Softbal- házení, chytání, odpal,  

  pohyb, hra 

Průřezové téma: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zná zásady, dopomoci a záchrany, 

poskytuje ji 

- Sestaví jednoduché pohybové vazby 

- Koordinuje své pohyby 

- Zlepšuje prostorovou orientaci 

4. Sportovní gymnastika, cvičení 

s hudbou 

- Cvičení na nářadí- přeskok, kladina,  

   bradla, trampolíny 

- Prostná 

- Šplh- tyč, lano 

- Aerobik 

 

 4 

 

- Respektuje soupeře 

- Rozliší nutnou sebeobranu 

5. Úpoly 

- Pády, přetahy, přetlaky - zábavná  

  forma  

 1 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

 

- Chápe důležitost týmové práce 

- Uvědomí si důležitost rozcvičení a  

  protažení před i po tělesném výkonu 

- Pozitivně vnímá nutnost posilování 

- Uvědomuje si důležitost relaxace 

6. Tělesná cvičení a pohybové hry 

- Kondiční, relaxační, vyrovnávací,  

  zdravotní, drobné, závodivé,  

  průpravné 

 

p
rů

b
ěž

n
ě
 

- Zhodnotí svoji zdatnost 7. Testování tělesné zdatnosti  

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Chová se tak, aby neohrozil své  

  zdraví ani zdraví svých spolužáků 

- Pomáhá sobě i jiným 

- Dodržuje základní hygienické a  

  bezpečnostní normy 

- Chování jednotlivce při živelných  

  pohromách 

- První pomoc  

1. Hygiena a bezpečnost 

    Integrovaný záchranný systém   

    ČR 

     

     Pracovní zodpovědnost za své 

zdraví 

 

     1.pomoc-stavy ohrožující život 

      Partnerské vztahy 

 

Průřezové téma: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

 

Odučeno v EKO 

2.roč. 

 

Odučeno v OBN 

1.roč. 

4 

 

- Zvládne rozcvičení všeobecné a  

  speciální (strečink) 

- Uplatňuje základní techniku  

  vybraných atletických disciplin 

- Ovládá pravidla atletických disciplin 

- Uvědomuje si prospěšnost pohybu  

  v přírodě 

- Porozumí škodlivosti používání  

  dopinku 

- Zlepšuje průběžně svoji výkonnost 

2. Atletika 

 - Běžecká cvičení 

 - Běhy 60, 100, 400, 800 (D), 1000  

    (H), 1500 (H) 

 - Starty, úseky, fartlek 

 - Skok daleký a vysoký, rozběh,  

   odraz, styl 

 - Vrhy- koule 3 kg (D), 4 kg (D),  

    5 kg (H) - technika     

 10 

 

- Zlepší se v základních herních  

  činnostech jednotlivce 

- Jedná ve smyslu fair-play 

- Spolupracuje v rámci kolektivu 

- Řídí se pravidly vybraných her 

- Zná základní taktické požadavky her 

- Zlepší svůj herní projev ze základní  

  školy 

3. Sportovní hry 

- Odbíjená - odbíjení vrchem,    

  spodem, způsoby podání, hra  

- Košíková - dribling, přihrávka,  

  střelba, hra 

- Kopaná (H)- přihrávka, zpracování,  

  střelba 

- Florbal - hra  

- Softbal- házení, chytání, odpal,  

  pohyb, hra 

Průřezové téma: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zná zásady, dopomoci a záchrany, 

poskytuje ji 

- Sestaví jednoduché pohybové vazby 

- Koordinuje své pohyby 

- Zlepšuje prostorovou orientaci 

4. Sportovní gymnastika, cvičení 

s hudbou 

- Cvičení na nářadí- přeskok, kladina,  

   bradla, trampolíny 

- Prostná 

- Šplh- tyč, lano 

- Aerobik 

 

 4 
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- Respektuje soupeře 

- Rozliší nutnou sebeobranu 

5. Úpoly 

- Pády, přetahy, přetlaky - zábavná  

  forma  

 1 

 

- Chápe důležitost týmové práce 

- Uvědomí si důležitost rozcvičení a  

  protažení před i po tělesném výkonu 

- Pozitivně vnímá nutnost posilování 

- Uvědomuje si důležitost relaxace 

6. Tělesná cvičení a pohybové hry 

- Kondiční, relaxační, vyrovnávací,  

  zdravotní, drobné, závodivé,  

  průpravné 

 

p
rů

b
ěž

n
ě
 

- Zhodnotí svoji zdatnost 7. Testování tělesné zdatnosti  

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 30 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Chová se tak, aby neohrozil své  

  zdraví ani zdraví svých spolužáků 

- Pomáhá sobě i jiným 

- Dodržuje základní hygienické a  

  bezpečnostní normy 

- Chování jednotlivce při živelných  

  pohromách 

- První pomoc  

1. Hygiena a bezpečnost 

    Integrovaný záchranný systém   

    ČR 

     

     Pracovní zodpovědnost za své 

zdraví 

 

      1.pomoc-stavy ohrožující život 

      Partnerské vztahy 

Průřezové téma: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

 

Odučeno v EKO 

2.roč. 

 

Odučeno v OBN 

1.roč. 

4 

 

- Zvládne rozcvičení všeobecné a  

  speciální (strečink) 

- Uplatňuje základní techniku  

  vybraných atletických disciplin 

- Ovládá pravidla atletických disciplin 

- Uvědomuje si prospěšnost pohybu  

  v přírodě 

- Porozumí škodlivosti používání  

  dopinku 

- Zlepšuje průběžně svoji výkonnost 

2. Atletika 

 - Běžecká cvičení 

 - Běhy 60, 100, 400, 800 (D), 1000  

    (H), 1500 (H) 

 - Starty, úseky, fartlek 

 - Skok daleký a vysoký, rozběh,  

   odraz, styl 

 - Vrhy- koule 3 kg (D), 4 kg (D),  

    5 kg (H) - technika     

 9 

 

- Zlepší se v základních herních  

  činnostech jednotlivce 

- Jedná ve smyslu fair-play 

- Spolupracuje v rámci kolektivu 

- Řídí se pravidly vybraných her 

- Zná základní taktické požadavky her 

- Zlepší svůj herní projev ze základní  

  školy 

3. Sportovní hry 

- Odbíjená - odbíjení vrchem,    

  spodem, způsoby podání, hra  

- Košíková - dribling, přihrávka,  

  střelba, hra 

- Kopaná (H)- přihrávka, zpracování,  

  střelba 

- Florbal - hra  

- Softbal- házení, chytání, odpal,  

  pohyb, hra 

Průřezové téma: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zná zásady, dopomoci a záchrany,    

  poskytuje ji 

- Sestaví jednoduché pohybové vazby 

- Koordinuje své pohyby 

- Zlepšuje prostorovou orientaci 

4. Sportovní gymnastika, cvičení 

s hudbou 

- Cvičení na nářadí- přeskok, kladina,  

   bradla, trampolíny 

- Prostná 

- Šplh- tyč, lano 

- Aerobik 

 4 
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- Respektuje soupeře 

- Rozliší nutnou sebeobranu 

5. Úpoly 

- Pády, přetahy, přetlaky - zábavná  

  forma  

 1 

 

- Chápe důležitost týmové práce 

- Uvědomí si důležitost rozcvičení a  

  protažení před i po tělesném výkonu 

- Pozitivně vnímá nutnost posilování 

- Uvědomuje si důležitost relaxace 

6. Tělesná cvičení a pohybové hry 

- Kondiční, relaxační, vyrovnávací,  

  zdravotní, drobné, závodivé,  

  průpravné 

 

P
rů

b
ěžn

ě
 

- Zhodnotí svoji zdatnost 7. Testování tělesné zdatnosti  
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Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 3 hodin týdně   

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

 

 

Učební osnova předmětu 

 

7.10. Informační a komunikační technologie 

 
Pojetí vyučovacího předmětu 

Cíle předmětu: Cílem předmětu je poskytnout žákům základ umožňující použití osobního počítače v 

běžných situacích občanského i osobního života současné mediální společnosti. Naučit žáky 

samostatně obsluhovat počítač a jeho periférie, používat na uživatelské úrovni operační 

systém Windows, pracovat se základním kancelářským softwarem a dalším programovým 

vybavením. Vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat elektronickou poštou. Žák je 

veden tak, aby po osvojení nových poznatků byl schopen vytvořit projekt na zvolené téma, 

pro něž si dovede vyhledat a zpracovat informace. Naučit žáky uplatňovat získané 

vědomosti v praktickém životě /hledání zaměstnání, účtování.../. Cílem je, aby se žák 

v závěru studia orientoval na trhu práce – vyhledával informace o nabídkách práce, uměl 

kontaktovat zaměstnavatele, připravil odpověď na nabídku o zaměstnání, vytvářel 

strukturovaný životopis atd.  

Charakteristika 

učiva: 
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích.  

 

Obsahem vzdělávání v prvním ročníku jsou čtyři tematické celky:  

Práce s počítačem – žáci se seznámí s hardwarem a využitím softwaru, počítačovými viry a 

antivirovou ochranou., autorskými právy a jejich porušováním. Seznamují se s operačním 

systémem Windows. 

Textový editor MS Word  - žáci vytvářejí dokumenty v programu Microsoft Word.  

Internet – žáci pracují s internetem, vyhledávají informace a zpracovávají je, komunikují 

pomocí internetu 

Power Point – žáci vytvářejí jednoduché prezentace  

 

Obsahem vzdělávání ve druhém ročníku jsou tři tematické celky:  

Microsoft Excel – žáci pracují s tabulkovým procesorem, vytvářejí jednoduché tabulky, 

provádí jednoduché výpočty, tvoří grafy 

Grafika – žáci vytvářejí rastrové i vektorové obrázky, fotografují, upravují fotografie  

Projekt – žáci vytvoří prezentaci k výkladu na téma probírané v technologii (např. barvení, 

melírování vlasů apod.) 

 

Obsahem vzdělávání ve třetím ročníku je pět tematických celků:  

Microsoft Excel - žáci pracují s tabulkovým procesorem, vytvářejí tabulky, provádí složitější 

výpočty, tvoří grafy 

MS Access – žáci navrhnou a vytvoří jednoduchou databázi 

Grafika – žáci vytvářejí složitější vektorové obrázky 

Využití informační a komunikační technologie v praxi – žáci tvoří projekty na zadaná témata 

/např.: aktuální nabídka a poptávka na trhu práce, sestavení úředního dopisu, 

strukturovaného životopisu, kalkulují cenu.../. 

Projekt společenský účes – žáci popíší přípravu a postup při vytváření konkrétního 

společenského účesu, doplní fotkami 

Metody a 

formy výuky: 
Výklad, řízený rozhovor, diskuse, vyhledávání informací. Důraz je kladen na samostatnou 

práci s výpočetní technikou. Pro názorné ukázky je při výuce používán dataprojektor a 

interaktivní tabule. Nové poznatky si žák upevňuje vypracováním praktických úkolů. Žáci 

jsou vedeni k samostatnému uvažování a výběru vhodného postupu. Učivo jednotlivých 

tematických celků je probíráno od nejjednoduššího k náročnějšímu. Častým opakováním se 
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omezí zapomínání.  

Hodnocení 

žáků: 
Hodnocení žáků je prováděno slovně v průběhu každé vyučovací hodiny za zpracování 

úkolů na PC. Známkou je žák ohodnocen za samostatné vytvoření práce většího rozsahu. 

Některé práce se prezentují na nástěnce. Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ Vimperk. 

Přínos 

předmětu pro 

rozvoj 

kompetencí a 

průřezových 

témat: 

Kompetence: 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování svého 

učení a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. 

Dále jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a zpracování 

poznatků a informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, k reflektování 

procesu vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, 

k tvořivému zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke kritickému 

hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, rady i kritiky 

ze strany druhých, k čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. Žáci jsou 

vedeni tak, aby  s porozuměním poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti svého 

dalšího vzdělávání. 

Komunikativní kompetence – žáci jsou vedeni tak, aby dokázali formulovat své myšlenky 

srozumitelně, byli schopni komunikovat pomocí internetu, některé práce odevzdávat 

prostřednictvím elektronické pošty, prezentovat výsledky své práce. 

Personální a sociální kompetence – při práci jsou žáci vedeni tak, aby si vzájemně pomáhali, 

uměli si práci rozdělit a naplánovat, hlídat časový harmonogram, odpovědně plnit zadané 

úkoly.  

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – žáci jsou vedeni tak, aby 

byli připraveni získávat nové a potřebné informace, aby byli flexibilní. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s 

informacemi – žáci jsou vedeni tak, aby běžně využívali prostředky IKT v různých situacích, 

aby uměli používat různý SW, používali elektronickou poštu, uměli získávat potřebné 

informace zejména prostřednictvím internetu a dále získané informace zpracovávat.  

 

Průřezové téma: 

Občan v demokratické společnosti - žáci jsou vedeni k uvědomění si výhod i rizik práce 

s PC, k respektování duševní vlastnictví, ke schopnosti vyslechnout názory druhých a 

správně formulovat své názory a postoje. Jsou vedeni k samostatné i týmové práci, k plnění 

zadaných úkolů. Pomocí získaných informací by se měli dokázat orientovat ve společnosti a 

být schopni objektivně hodnotit realitu. 

Člověk a životní prostředí - žáci by měli získat pozitivní vztah k výpočetní technice a naučit 

se reagovat na novinky v informační technologii, být připraveni pro řešení úkolů 

vyskytujících se v praxi, ale i v činnostech, které člověk využívá v běžném osobním životě. 

Člověk a svět práce - žáci jsou vedeni k tomu, aby se uměli orientovat ve světě 

práce, dodržovali pracovní povinnosti, k vyhledávání a posuzování informací o profesních 

příležitostech a k orientaci se v nich. Písemně se vyjadřují při úřední korespondenci. 

Informační a komunikační technologie - žáci jsou vedeni tak, aby získali pozitivní vztah 

k výpočetní technice a naučili se pracovat se základním SW vybavením, reagovali na 

novinky v informační technologii, byli připraveni pro řešení úkolů vyskytujících se v praxi, 

ale i v činnostech, které člověk využívá v běžném osobním životě.  
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

 

- Vysvětlí rozdíl mezi hardware a  

  software 

- Vysvětlí princip fungování PC 

- Popíše jednotlivé části počítače 

- Zapne a vypne samostatně počítač a     

  jeho periferie, detekuje chyby a    

  vyměňuje spotřební materiál 

- Používá některá záznamová média 

 

- Vysvětlí, jaké základní programové  

  vybavení se používá 

- Popíše jak instalovat a aktualizovat  

  program- Vyjmenuje některé volně 

stažitelné  

  programy  

- Popíše rizika, která vyplývají   

  z porušování autorských práv 

- Popíše výhody i rizik spojené 

  s používáním výpočetní techniky 

 

- Vysvětí, jak se viry šíří a jak se  

   projevují 

- Vyjmenuje některé antivirové  

  programy 

- Vysvětlí rizika spojená s používáním    

  výpočetní techniky 

 

- Zapne a vypne počítač 

- Přihlásí a odhlásí se z místní  

  počítačové sítě 

 

 

- Ukládá data, orientuje se v systému  

  adresářů, pracuje se soubory 

- Vyhledává, kopíruje, přejmenovává,  

   přesouvá, maže 

- Používá základní typy souborů a  

  pracuje s nimi 

1. Práce s počítačem 

Osobní počítač 
- Základní pojmy - HW, SW 

- Principy fungování 

- Základní části počítače  

- Obsah skříně počítače  

- Externí zařízení počítače  

- Periferní zařízení  

- Záznamová média  

 

Software 

- Základní a aplikační programové  

   vybavení 

- Instalace a aktualizace programu 

Autorská práva 

- Porušování autorských práv 

- Zabezpečení dat před zneužitím 

 

 

 

 

Počítačové viry 

- Typy a šíření virů 

- Antivirové programy 

 

 

 

 

Práce v lokální síti 

- Zapnutí a vypnutí počítače  

- Přihlášení do sítě a odhlášení  

  z počítačové sítě  

 

Operační systémy  
- Druhy 

- Uspořádání dat na disku  

- Oper. systém Windows  

- Pracovní plocha 

- Okno a práce s oknem 

- Spuštění programu 

- Operace s adresáři a soubory 

- Schránka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průřezové téma: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

3 

 

- Dodržuje typografická a estetická  

  pravidla pro úpravu dokumentů 

- Formátuje dokument 

- Kopíruje, přesouvá text 

- Vkládá objekty do textu a upravuje je 

- Používá možnosti automatické  

  opravy, vyhledávání a nahrazování  

  textu 

- Vkládá znaky 

2. Textový editor  

- Popis prostředí 

- Práce se souborem 

- Formát písma  

- Formát odstavce  

- Pravítka a tabulátory  

- Odrážky a číslování  

- Vyhledávání a nahraz. textu  

- Vkládání symbolů  

- Kontrola pravopisu  

 17 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Vytvoří záhlaví a zápatí 

- Tvoří a upravuje tabulky 

- Nakreslí jednoduchý obrázek pomocí  

  panelu nástrojů kreslení 

- Zadává tisk dokumentu  

  s požadovanými vlastnostmi 

- Vytvoří pozvánku /text a obrázek/ 

- Text ve sloupcích  

- Číslování stránek  

- Ohraničení a stínování  

- Záhlaví a zápatí 

- Tabulky  

- Vkládání a úprava grafických  

  objektů 

- Grafika ve Wordu  

- Náhled a tisk  

- Projekt - tvorba pozvánky 

 

- Popíše strukturu Internetu 

- Popíše specifika práce v síti a užívá  

  její prostředky - Používá internetový 

prohlížeč 

- Zaznamenává a uchovává grafické,  

  textové i numerické informace    

  způsobem, umožňujícím jejich rychlé  

  vyhledání a využití 

- Vyhledá informace, třídí je,  

  vyhodnocuje, provádí jejich výběr a     

  dále je zpracovává 

- Komunikuje samostatně  

  elektronickou  

  poštou, zasílá, přijímá a otevírá  

  přílohy 

- Používá další prostředky online  

  komunikace a výměny dat 

3. Internet  
- Struktura celosvětové sítě  

- Prohlížeč webových stránek  

- Internetové adresy  

- Vyhledávání na Internetu  

- Ukládání informací z Internetu - -  

- Elektronická pošta  

- Online komunikace  

- Projekt – najít práci ve svém oboru,  

  najít ubytování a dopravní spojení. 

Průřezové téma: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

 

Člověk a svět práce 

5 

 

- Vysvětlí, k čemu slouží prezentace 

- Vytváří prezentaci pomocí průvodce 

- Používá šablonu návrhu a rozvržení  

  snímku  

- Vkládá text, grafické objekty,  

  tabulky... 

- Řadí snímky 

- Nastaví efekty a přechody snímků 

- Prezentuje svoji práci 

4.Prezentační SW  
- Spuštění programu 

- Význam prezentace 

- Vytváření prezentace  

- Zadávání textu 

- Vkládání grafických objektů 

- Vložení nového snímku 

- Rozvržení snímku 

- Šablona návrhu 

- Řazení snímků 

- Nastavení efektů 

- Spuštění prezentace  

- Projekt – např. Prachatice mýma  

  očima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průřezové téma:  

Člověk a životní 

prostředí 

8 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

 

- Popíše strukturu tabulek /buňka, list,  

  sešit, záhlaví/ 

- Vkládá, přepisuje, kopíruje údaje  

  v buňkách 

- Formátuje správně buňky /číslo,  

1. Tabulkový SW  
- Spuštění programu 

- Pracovní prostředí  

- Základní operace s buňkami  

- Formát buňky  

- Vzorce  

 

 

 

 

 

 

13 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

  písmo, zarovnání, ohraničení, pozadí,  

  podmíněné formátování/ 

- Provede výpočty v buňkách pomocí  

  průvodce funkcemi a pomocí  

  vlastního jednoduchého vzorce 

- Používá relativní a absolutní  

  adresování 

- Vytvoří jednoduchý graf a upraví ho 

- Přejmenuje, kopíruje a  

  přesouvá listy 

- Propojí tabulku Excelu s Wordem 

- Vytvoří projekt 

- Grafy  

- Práce s listy 

- Projekt  

- Vytvoření tiskopisu faktury včetně 

vzorců pro jednotlivé výpočty 

 

Mezipředmětové 

vztahy:  

Ekonomika,Obchodní 

provoz 

 

 

 

- Zvolí vhodný nástroj k malování 

- Zvolí barvu pozadí a popředí 

- Vytvoří vlastní barvu 

- Kopíruje, převrací, otáčí obrázky 

- Kreslí průhledně  

- Vybere část obrázku a přesune ji 

- Kreslí jednoduché obrázky 

 

- Rozezná hlavní typy grafických    

  formátů  /rastrová a vektorová/ 

- Vytváří čáry a křivky, základní tvary,  

  umí je přemístit, změnit jejich  

  velikost, otočit, změnit barvu a  

  tvarovat 

- Vkládá text a obrázky  

- Pracuje s hladinami  

- Používá efekty /stín, průhlednost/ 

- Seskupuje objekty 

- Vytvoří logo  

 

 

- Vysvětlí, jaké výhody má digitální  

  fotografie  

- Popíší princip digitálního  

  fotografování 

- Přenesou data z fotoaparátu do  

  počítače 

- Upraví jas a kontrast, červené oči,  

  velikost snímku 

2. Grafika 

 

Malování v textovém editoru  
- Spuštění programu 

- Pracovní prostředí 

- Panel kreslících nástrojů  

- Volba barev 

- Práce s vybranou částí  

- Malování vlastního obrázku 

 

Grafický SW 
- Spuštění programu 

- Pracovní plocha  

- Kreslení základních objektů  

- Čáry a křivky  

- Operace s objekty  

- Práce s textem  

- Vkládání obrázků  

- Hladiny 

- Efekty  

- Projekt-vytvoření vizitky 

 

 

Digitální fotografie 

- Výhody 

- Princip digitálního fotografování 

- Úprava digitální fotografie 

 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy:  

Aranžování 

14 

 

- V Power Pointu vytvoří podklady 

pro přednášku na dané odborné 

téma doplněnou vhodnými obrázky  

  

3. Projekt  
- Přednáška na odborné téma   

Mezipředmětové 

vztahy: Aranžování, 

Zbožíznalství 

6 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 30 hodin 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 
- Provede výpočty v buňkách pomocí  

  průvodce funkcemi a pomocí  

  vlastního jednoduchého vzorce 

- Vytvoří graf a upraví ho 

- Přejmenuje, kopíruje a  

  přesouvá listy 

- Připraví dokument pro tisk 

- Ovládá běžné práce s tabulkovým     

   procesorem a databází (editace,  

   vyhledávání, filtrování, třídění) 

- Vytvoří projekt 

 

1. Excel 

- Opakování z druhého ročníku 

- Vzorce  

- Grafy  

- Práce s více listy 

- Databáze 

- Uspořádání údajů před tiskem 

- Projekt:  

      Vytvoření tiskopisu faktury      

       včetně vzorců pro jednotlivé     

       výpočty 

 

Mezipředmětové 

vztahy:  

Technologie, 

Ekonomika 

4 

Žák: 

- Vytvoří a navrhne tabulku 

- Zadá data do tabulky 

- Propojí tabulky tak, aby spolu mohly  

  komunikovat 

2. SW – práce s databází 

- Spuštění programu 

- Typy objektů databáze 

- Návrh databáze - tabulky  

- Zadávání dat do tabulky 

 

 2 

Žák:  

 
- Vytváří čáry a křivky, základní tvary,  

  umí je přemístit, změnit jejich  

  velikost, otočit, změnit barvu a  

  tvarovat 

- Vkládá text a obrázky  

- Pracuje s hladinami  

- Používá efekty /stín, průhlednost/ 

- Seskupuje objekty 

- Vytvoří složitější obrázek podle  

   předlohy 

 

3. Grafický software - Zoner 

Callisto 

- Opakování z druhého ročníku 

- Čáry a křivky  

- Operace s objekty  

- Práce s textem  

- Vkládání obrázků  

- Hladiny 

- Efekty 

- Skupiny 

- Export dokumentu  

- Projekt - vytvoření složitějšího  

  obrázku dle předlohy 

 

 6 

Žák:  

 

 

- Vyhledává na internetu informace o  

  nabídkách zaměstnání a dalšího  

  vzdělávání 

- Pomocí internetu kontaktuje  

  zaměstnavatele a úřad práce 

- Připraví v programu Microsoft Word    

  odpověď na nabídku o zaměstnání 

- Vyhledá na internetu potřebné  

  informace týkající se pracovního  

  poměru 

- Vytváří v programu Microsoft Word  

  strukturovaný životopis 

 

- Řeší v programu Microsoft Excel  

  jednoduché  kalkulace ceny 

 

4. Využití informační a 

komunikační technologie v praxi - 

projekty na témata:  

 

Aktuální nabídka a poptávka na 

trhu práce v našem regionu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnikání – kalkulace ceny. 

 

 

 

 

 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák:  

- Využívá poznatky, které získal při  

  psaní na počítači 

- Upravuje text  

- Dodržuje typografická a estetická  

  pravidla pro úpravu dokumentů 

  Pracuje s fotografiemi 

 

5. Společenská událost  

- Úvodní list  

- Charakteristika události 

- Zdůvodnění vybraného typu 

výzdoby 

- Pracovní postup 

- Fotodokumentace 

 

Mezipředmětové 

vztahy: Aranžování, 

Komunikace ve 

službách, Odborný 

výcvik 

9 

Žák:  

- Vyhotovuje písemnosti spojené 

s obchodním stykem věcně, jazykově a 

formálně správně, ve shodě 

s normalizovanou úpravou písemností 

6. Objednávka zboží, písemnosti  

 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce 

 
 

3 

Žák: 

- Vysvětlí funkci masových médií,  

  aplikuje kritický přístup k nim a  

  využívá jejich nabídku pro svou        

  práci, osobní rozvoj i zábavu 

- Posoudí vliv médií a reklamy na  

  životní styl jedince a na péči o své  

  zdraví 

 

7. Vliv masových médií na životní 

styl jedince, místo reklamy v životě 

člověka 

 

Průřezová témata 

Člověk 

v demokratické 

společnosti 

 

1 
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Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 3 hodin týdně  upravit u předmětů se změnou počtu hodin 

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

 

. 

Učební osnova předmětu 

7.11. Ekonomika 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Cíle předmětu: Žák získá odborné znalosti z oblasti ekonomiky, které mu umožní efektivní jednání a 

hospodárné chování při studiu i v reálném životě. V legislativě vyhledává základní 

informace, týkající se zejména pracovně právních vztahů, daňové soustavy, podnikání, 

pojištění. Na příkladech vysvětlí základní ekonomické pojmy.   

Charakteristika 

učiva: 
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Ekonomické vzdělávání.  

Učivo je rozděleno do tří ročníků: 

Obsahem vzdělávání v prvním ročníku je pět tematických celků:  

Základy tržní ekonomiky - žák se seznámí se základními ekonomickými pojmy, podmínkami 

pro vznik a fungování trhu, metody stanovení ceny. 

Národní hospodářství – žák se seznámí se subjekty, působícími v národním hospodářství, 

s členěním národního hospodářství a ukazateli úrovně NH 

Podnikání - žák se seznámí s podmínkami pro samostatné podnikání, zejména podle 

Živnostenského zákona, a s povinnostmi podnikatele vůči státu, obchodními korporacemi. 

Marketing – žák popíše význam marketingu, vysvětlí význam průzkumu trhu a vyjmenuje 

složky marketingového mixu. 

Hospodaření domácnosti – žák rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na 

základě toho sestaví rozpočet domácnosti, navrhne řešení nevyrovnaného rozpočtu, vysvětlí, 

co je osobní bankrot a exekuce 

Obsahem vzdělávání ve druhém ročníku jsou dva tematické celky:  

Pracovněprávní vztahy  - žák se seznámí s pracovněprávními vztahy, se způsoby vzniku a 

zániku pracovního poměru, organizací pracoviště, významem BOZP, druhy škod a 

odpovědností za škody, se vznikem, důsledky a typy nezaměstnanosti a funkcí úřadů práce. 

Peníze, mzdy, pojištění -  žák běžně používá různé druhy plateb, seznámí se s produkty 

finančního trhu a na základě této znalosti řeší přebytkový nebo schodkový rozpočet 

domácnosti. Seznámí se s jednoduchými výpočty mezd, zákonného pojištění,  

Obsahem vzdělávání ve třetím ročníku jsou čtyři tematické celky:  

Daně - žák získá přehled o daňové soustavě ČR 

Podnik – žák se seznámí se způsoby nabývání majetku, jeho evidencí a inventarizací, se 

způsoby financování podnikání. 

Daňová evidence – žák se seznámí s platnými normami pro daňovou evidenci, vyplňuje 

příslušné tiskopisy, vypočte jednouché příklady na výpočet hospodářského výsledku firmy. 

Spotřebitel – žák se seznámí se základními právy spotřebitele, s postupem vyřizování 

reklamace. 

Metody a 

formy výuky: 
Výklad, řízená diskuse, demonstrační metody, frontální výuka, testy, písemné a ústní 

zkoušení, samostatná a kolektivní práce, práce s odbornou literaturou. Dle možnosti se 

využívá interaktivní tabule. Internet je využíván k získání nových informací, např. k práci 

s obchodním rejstříkem apod. Práce s platnými tiskopisy. Práce s Živnostenským zákonem. 

 
Hodnocení 

žáků: 
Žáci jsou hodnoceni dle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy. Průběžně 

jsou znalosti ověřovány orientačním zkoušením a frontálním ústním zkoušením. Na konci 

každého tematického celku je zařazena písemná práce. Znalosti jsou ověřovány i formou 

testu s možností výběru odpovědi. Součástí hodnocení je i aktivita při vyučování, schopnost 

vyhledávat informace, zpracovat je a prezentovat výsledky. Je zohledněn i individuální 

přístup žáka ke studiu.  

Přínos 

předmětu pro 

Kompetence: 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování svého 
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rozvoj 

kompetencí a 

průřezových 

témat: 

učení a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. 

Dále jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a zpracování 

poznatků a informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, k reflektování 

procesu vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, 

k tvořivému zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke kritickému 

hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, rady i kritiky 

ze strany druhých, k čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. Žáci jsou 

vedeni tak, aby s porozuměním poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti svého dalšího 

vzdělávání. 

Komunikativní kompetence-  žáci formulují své znalosti srozumitelně, pozorně naslouchají, 

účastní se diskusí, zdůvodňují své názory, vyslechnou názory druhých a vhodně na ně 

reagují. Používají odbornou terminologii.  

Kompetence k řešení problémů – žáci identifikují a analyzují problémy, zvažují možnosti 

jejich řešení. 

Personální a sociální kompetence – žáci jsou schopni hodnotit jak svou vlastní činnost, tak i 

aktivitu druhých. Dokáží objektivně zhodnotit své přednosti i nedostatky, umí si stanovit 

priority a přiměřené cíle, přijímat rady i kritiku a konstruktivně na ni reagovat tak, aby 

přispěla k jeho osobnostnímu rozvoji. Pracují samostatně i v týmu, podílejí se na realizaci 

společných projektů, plní zodpovědně zadané úkoly, přispívají k vytváření dobrých 

mezilidských vztahů. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií - žáci pracují 

s informacemi, získávají poznatky z různých zdrojů, získané informace použijí k řešení 

různých situací. Žáci jsou vedeni k tomu, aby kriticky přistupovali k získaným informacím, 

aby posuzovali věrohodnost zdroje informací. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – žáci jsou vedeni k tomu, 

aby využívali svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu 

práce, pro budování své profesní kariéry, měli představu o mzdových relacích v oboru, znali 

práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele. 

Matematické kompetence – žáci využívají matematické dovednosti např. při výpočtu cen, 

daní, hospodářského výsledku, mezd apod. 

Odborné kompetence – žáci jsou vedeni k tomu, aby se orientovali v ekonomicko-právním 

zabezpečení provozu, aby znali postup a způsoby kalkulace cen, uměli vypočítat 

hospodářský výsledek činnosti a znali možné způsoby zvyšování zisku s ohledem na dopady 

na životní prostředí, efektivně hospodařili se svými financemi, chápali důležitou úlohu 

BOZP v podniku a z toho vyplývající povinnosti i práva zaměstnanců i zaměstnavatelů,  

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby porozuměli souvislostem mezi 

environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji. 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby získávali znalosti a dovednosti 

související s uplatněním na trhu práce (pracovně právní vztahy, životopis, práce 

s informacemi při volbě povolání), vstup do samostatného podnikání, možnosti 

rekvalifikace, služby úřadů práce  

Informační a komunikační technologie - žáci jsou vedeni k tomu, aby využívali při řešení 

různých úkolů IKT. 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání  Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Správně používá základní 

ekonomické pojmy a na příkladech 

je vysvětlí  

- Posoudí vliv ceny na vývoj nabídky 

a poptávky  

1. Základy tržní ekonomiky  

- Potřeby 

- Výrobní faktory, hospodářský 

cyklus 

- Trh, tržní subjekty, nabídka a 

poptávka, tržní mechanizmus  

Mezipředmětové 

vztahy: 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Matematika 

10 
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Výsledky vzdělávání  Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- 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 

- Řeší jednoduché kalkulace ceny 

 

- Zboží a cena – typy a struktura, 

tvorba 

 

 

 

Žák: 

- Vyjmenuje hospodářské sektory, 

subjekty NH 

- Uvede ukazatele úrovně NH 

 

2. Národní hospodářství 

- Charakteristika 

- Členění 

- Hodnocení úrovně NH 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Občanská nauka 

3 

Žák: 

- Popíše a na příkladu vysvětlí 

základní pojmy 

- Posoudí vhodné právní formy 

podnikání pro obor 

- Vyjmenuje druhy živností a 

podmínky jejich vzniku 

- Vyplní žádost o živnostenské 

podnikání 

- Vyhledává potřebné informace 

v zákonech 

- Zpracuje jednoduchý podnikatelský 

záměr 

- Vyjmenuje základní povinnosti 

podnikatele vůči státu 

- Popíše postup při zahájení podnikání 

- Popíše způsoby ukončení podnikání 

3. Podnikání 

- Základní pojmy  

 

 

 

- Živnosti 

 

 

 

- Obchodní korporace, družstva 

 

- Podnikatelský záměr 

 

- Povinnosti podnikatele vůči státu 

 

- Zahájení podnikání 

- Ukončení podnikání – zrušení a 

zánik podniku 

 

Průřezová témata: 

Občan 

v demokratické 

společnosti, 

Inf. a kom. 

technologie 

12 

Žák: 

- Popíše význam marketingu 

- Vysvětlí význam průzkumu trhu 

- Vyjmenuje složky marketingového 

mixu 

 

4. Marketing 

- Pojem a význam 

- Průzkum trhu 

- Marketingový mix a jeho složky 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce 
2 

Žák: 

- Rozliší pravidelné a nepravidelné 

příjmy a výdaje a na základě toho 

sestaví rozpočet domácnosti 

- Uvede příklady majetku domácnosti, 

vysvětlí na příkladu pojem závazek 

- Navrhne, jak řešit schodkový 

rozpočet a jak naložit s přebytkovým 

rozpočtem 

- Vysvětlí, co je podstatou osobního 

bankrotu a jak by řešil situaci, kdy by 

mu hrozila exekuce 

 

5. Hospodaření domácnosti  

- Rozpočet domácnosti 

 

 

- Majetek a závazky  

 

- Nevyrovnaný rozpočet 

 

 

- Exekuce a osobní bankrot 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Matematika 

Občanská nauka 

6 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání  Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Vyjmenuje základní zásady při 

jednání se zaměstnavatelem, uvede 

na příkladu  

- Vyjmenuje možnosti vzniku 

pracovního poměru, náležitosti 

pracovní smlouvy, základní 

povinnosti a práva zaměstnanců 

-  Popíše hierarchii zaměstnanců v 

organizaci 

- Definuje pracovní úraz, popíše 

postup při pracovním úraze 

- Na příkladu vysvětlí a porovná 

druhy odpovědnosti za škody ze 

strany zaměstnance a zaměstnavatele 

- Popíše jednotlivé druhy 

nezaměstnanosti, jejich příčiny a 

možnosti řešení 

- Vyjmenuje a popíše služby úřadů 

práce 

1. Pracovně právní vztahy 
- Jednání se zaměstnavatelem 

 

 

- Pracovní smlouva 

 

 

 

- Organizace práce 

 

- BOZP, pracovní úraz 

 

- Odpovědnost za škodu 

 

 

- Nezaměstnanost 

 

 

- Služby úřadů práce, personální  

    agentury 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Občanská nauka 

Český jazyk a 

literatura 

Inf. a kom. techn. 

 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce 

16 

Žák: 

- Používá nejběžnější platební nástroje 

- Smění peníze za použití kurzovního 

lístku 

- Vyjmenuje a popíše služby 

komerčních bank, zejména běžný 

účet, poskytování úvěrů 

- Na základě znalosti finančních 

produktů řeší přebytkový nebo 

schodkový rozpočet domácnosti 

- Vysvětlí stanovení úrokových sazeb, 

rozdíl mezi úrokovou sazbou a 

RPSN 

- Vysvětlí pojem inflace 

- Vysvětlí úlohu státního rozpočtu 

- Vypočte na jednoduchých 

příkladech zdravotní a sociální 

pojištění 

- Uvede některé možnosti komerčního 

pojištění s ohledem na své potřeby 

- Vypočte jednoduché příklady na 

 výpočet čisté mzdy, daně z příjmu 

 

2. Peníze, mzdy, daně, pojištění 
- Hotovostní a bezhotovostní peníze 

a placení 

 

- Finanční trh 

  - instituce 

  - produkty 

     - úroková míra 

     - inflace 

 

 

 

 

 

- Státní rozpočet 

- Pojištění 

        - Sociální a zdravotní  

           - Komerční  

 

 

- Mzdy 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Inf.a kom.tech. 

Matematika 

 

 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce 

 

 

 

 

 

 

Člověk a živ. 

prostředí 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Matematika 

 

17 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 30 hodin 

Výsledky vzdělávání  Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Podá základní informace o 

jednotlivých daních, podrobněji o 

dani z příjmu fyzických osob 

- Řeší jednoduché příklady výpočtu 

DPH a daně z příjmu 

 

1. Daňová soustava 

- Poplatník, plátce 

- Daně přímé 

- Daně nepřímé 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Matematika 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce 

8 

Žák: 

- Zařadí majetek do jednotlivých 

druhů a zdůvodní 

- Orientuje se v účetní evidenci 

majetku 

- Uvede možnosti zdrojů krytí 

majetku 

- Vyjmenuje způsoby ocenění 

majetku, uvede příklady 

- Popíše postup při inventarizaci 

majetku, eviduje pohyb zásob 

- Na příkladech z oboru rozliší 

jednotlivé druhy nákladů a výnosů 

- Řeší jednoduché výpočty výsledku 

hospodaření 

 

2.  Majetek podniku,  

     hospodaření podniku 

- Majetek 

- Druhy 

- Zdroje krytí 

- Ocenění majetku 

 

 

 

- Evidence, inventarizace 

 

- Náklady, výnosy, hospodářský 

výsledek 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Inf. a kom.tech. 

 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce 

9 

Žák: 

- Vyjmenuje a na příkladu uvede 

jednotlivé náležitosti účetních 

dokladů 

- Umí vést daňovou evidenci pro 

plátce i neplátce DPH 

- Vyhotoví zjednodušené daňové 

přiznání k dani z přidané hodnoty 

- Vyplní daňové přiznání FO 

 

3.  Daňová evidence 

- Zásady a vedení daňové evidence 

- Daňová evidence 

- Ocenění majetku a závazků 

v daňové evidenci 

- Minimální základ daně 

- Daňová přiznání fyzických osob 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce 
10 

Žák: 

- Na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat 

práva spotřebitele 

- Na příkladu ukáže možné důsledky 

neznalosti smlouvy včetně jejích 

všeobecných podmínek 

 

4. Spotřebitel 
- Práva spotřebitele 

- Reklamační řízení 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce 
3 
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Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 3 hodiny týdně   

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

 
 

 

Učební osnova předmětu 
 

7.12. Obchodní provoz 
 

Charakteristika 

učiva: 

Žák získá odborné znalosti v oblasti prodeje zboží, provozu prodejny a všech 

prodejních činností včetně administrativy a marketingové strategie. Je veden k 

hospodárnému jednání s majetkem prodejny, k účelnému zařízení skladových prostor, 

seznámí se s moderním řešením skladové techniky a inventarizace. Získá základní 

teoretické znalosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany 

spotřebitele a reklamace zboží, seznámí se s organizacemi, které sledují jakost a 

kvalitu zboží a s jejich pravomocemi. Žák je veden k poznání, že úspěch prodeje je 

v kvalitě služeb a zboží a ve vstřícném a slušném jednání se zákazníky. 

Metody a formy 

výuky: 

Obsah předmětu vychází z části obsahového okruhu RVP – Technika prodeje. Učivo je 

rozděleno do třech ročníků. První rok studia je zaměřen na pochopení významu 

obchodní činnosti pro hospodaření státu a vytváření HDP, jehož základem je spotřeba 

obyvatelstva. Žáci charakterizují jednotlivé formy prodeje, jejich význam na trhu a 

naučí se zásadám bezpečnosti práce, hygieny při provozu a seznámí se s organizací 

práce v prodejně, která je jednou z manažerských činností a strukturou zaměstnanců 

s jejich právy a povinnostmi. 

 Učivo druhého ročníku zahrnuje princip všech obchodních operací a jejich 

administrativu, která je nezbytným předpokladem pro správné vedení účetnictví 

prodejny. 

Velký význam je kladen na znalost práv ochrany spotřebitele a reklamace ve všech 

formách prodeje, včetně internetového, a na znalost práce organizací, které kontrolují 

kvalitu služeb a zboží. 

Třetí ročník je zaměřen na marketing prodejny, jeho význam pro obrat prodeje, 

zejména v propagační technice, vlivu médií na spotřebitelské chování a je zakončen 

samostatnou marketingovou prací z oblasti vlastní prodejny a marketingového plánu. 

Hodnocení žáků: Žáci jsou hodnoceni dle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ 

Vimperk. Průběžně jsou znalosti žáků ověřovány zkoušením. Na konci každého 

tematického celku je zařazena písemná práce. Znalosti jsou ověřovány i formou testu s 

možností výběru odpovědí. Součástí hodnocení je i aktivita žáka při vyučování, 

schopnost vyhledávat informace, zpracovat je a prezentovat výsledky. Je zohledněn 

také individuální přístup žáka ke studiu. 

Přínos předmětu 

pro rozvoj 

klíčových 

kompetencí a 

průřezových témat 

Klíčové kompetence:  

Komunikativní kompetence – žáci jsou vedeni k formulování svých myšlenek, vedou 

konstruktivní dialog, obhajují své názory. Vyhledávají informace k jednotlivým 

tematickým okruhům, orientují se v problematice jednotlivých forem prodeje. 

 Kompetence k řešení problémů – žáci se snaží řešit modelové situace problémů 

spojených s prodejní činností, posuzují možné způsoby řešení, volí optimální způsob 

řešení.  

Personální a sociální kompetence – žáci pracují samostatně i ve skupinách, posuzují 

kvalitu své práce i práce ostatních žáků. Přijímají kritiku a reagují na ni. Kompetence k 

pracovnímu uplatnění a podnikání – získané znalosti z tohoto předmětu jsou potřebné 

pro úspěšné podnikání a předpokladem k získání vhodného pracovního místa. 

 Odborné kompetence – žáci navazují na znalosti z oblasti ekonomiky a aplikují je do 

provozu prodejny. 

Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti - žáci jsou vedeni tak, aby argumentovali klady a 

zápory tržního mechanismu, ve kterém konkurence nutí firmy a jejich zaměstnance ke 
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konkurenčnímu chování formou zlepšení prostředí prodejny, kvality služeb a chování 

zaměstnanců prodejny, aby se žáci orientovali se v bezpečnostních a ergonomických 

podmínkách práce a jejich dodržování, aby hodnotili význam optimálního stavu zásob 

v prodejně a orientovali se v právech spotřebitelů a hmotné odpovědnosti. 

Člověk a životní prostředí - žáci jsou vedeni k tomu, aby pochopili význam 

marketingové koncepce současnosti, která je založena na kladném vztahu firem 

k životnímu prostředí, jeho ochraně a výrobě bio produktů za pomoci technologií, 

které jsou k životnímu prostředí šetrné, aby hodnotili význam vhodného pracovního a 

životního prostředí pro pracovní výkonnost a motivaci zaměstnanců. 

Informační a komunikační technologie - žáci jsou vedeni k tomu, aby pracovali s 

internetovými zdroji, zpracovávali a prezentovali výsledky zadaných úloh za pomoci 

běžného SW vybavení. 

 
 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

1.ročník , 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- vyjmenuje povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele ve vztahu 

k bezpečnosti a ochraně zdraví 

v provozu prodejny, které vyplývají 

ze Zákoníku práce 

- uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

- uvede nejčastější příčiny pracovních 

úrazů a zásady poskytnutí první 

pomoci 

I. Bezpečnost a ochrana zdraví 

   při práci, hygiena práce 

- Zákoník práce 

- Pracovněprávní problematika 

BOZP 

- Hygiena a EU 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Občanská nauka – EU a 

normy, které zavádí  

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce  

 

4 

 

 

- vyjmenuje funkce obchodu 

- vysvětlí rozdíl mezi maloobchodem a 

velkoobchodem 

- popíše prodejní jednotku, její zařízení 

a vyhledá firmy, které dodávají 

zařízení prodejen a navrhují design 

prodejen, navrhne prostředí své 

prodejny 

- uvede příklady možné organizace 

práce, jejich výhody či nevýhody  

- popíše úkoly zaměstnanců v různých 

pracovních pozicích    

II. Prodejna 

- Význam obchodu 

- Maloobchod a velkoobchod 

 

- Vnitřní a vnější úprava prodejny 

- Zařízení prodejny 

 

 

 

- Organizace práce v prodejně 

 

- Zaměstnanci prodejny 

Mezipředmětové vztahy: 

Ekonomika  

Informační a komunikační 

technologie 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 

společnosti 

Člověk a životní prostředí 

19 

 

 

- charakterizuje jednotlivé formy 

prodeje z hlediska poptávky na trhu a 

jejich významu podle obratu 

- zná specifika obsluhy zákazníků 

s ohledem na tyto formy prodeje 

- rozlišuje druhy služeb podle 

sortimentu, jejich výhody a nevýhody 

III. Formy prodeje 

- Základní formy prodeje 

- Doplňkové formy prodeje 

- Internetový obchod 

- Služby obchodu 

 

Průřezová témata: 

Informační a komunikační 

technologie 

10 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

2.ročník , 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

 

- popíše princip jednotlivých 

obchodních operací 

- na příkladech vyhodnocuje 

spotřebitelskou poptávku 

- pracuje s pokladnou 

- vyjmenuje zásady správného 

skladování 

- popíše postup při inventuře a 

inventarizací  

- vyhotovuje účetní doklady 

související s prodejem zboží, 

skladové doklady apod.  

- vyhotovuje objednávky 

- uplatňuje reklamaci vůči 

dodavateli 

I. Obchodní operace  

   v prodejně 

- Nákup, kupní smlouva 

- Příjem zboží – odběr a 

přejímka 

- Prodej a kontrola 

- Skladování, bezpečnost a 

hygienické předpisy při 

skladování 

- Administrativa prodejny 

 

 

 

 

 

- Reklamace vůči dodavateli 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Ekonomika, Informační a 

komunikační technologie, 

Zbožíznalství 

 

 

 

Průřezová témata: 

Informační a komunikační 

technologie  

Člověk a životní prostředí,  

20 

 

- popíše podmínky a postupy 

reklamace zboží v prodejně a 

internetovém obchodě 

- pracuje s příslušnými právními 

normami a umí je vyhledat 

v zákoně 

- komunikuje se zákazníkem při 

případných stížnostech  

II. Ochrana spotřebitele 

- Reklamace zboží a předpisy 

týkající se ochrany 

spotřebitele 

- Orgány činné v kontrole 

jakosti a jejich pravomoci 

- Jakost zboží a značky kvality 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Ekonomika, Informační a 

komunikační technologie, 

Zbožíznalství 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 

společnosti 

13 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3.ročník, 1 hodina týdně, celkem 30 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

Počet 

 hodin 

Žák: 

- vysvětlí  pojem marketing, jeho 

význam pro spotřebu, poptávku 

a nabídku a historii marketingu 

- charakterizuje marketingový 

mix a podporu prodeje 

- popíše rozdílné konkurenční 

marketingové strategie 

I. Význam marketingu jako 

podpory prodeje 

- Pojem marketing 

- Historie marketingu 

- Marketingový mix 

- Konkurenční strategie 

prodejny 

Mezipředmětové vztahy: 

Ekonomika, Informační a 

komunikační technologie, 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí 

 

 

6 

 

- vytvoří marketingový dotazník 

- využívá propagační prostředky 

v prodejně 

- realizuje drobné propagační 

akce 

- sleduje vliv médií na poptávku a 

nabídku a vyhodnotí vývoj na 

trhu s cílem zvýšit obrat 

II. Podpora prodeje 

- Marketingový výzkum 

- Kupní motivace a 

psychologie zákazníka 

- Vliv médií, demografie a 

poptávka po sortimentu 

- Obrat prodejny 

 14 

 

- navrhne a zpracuje svůj 

podnikatelský záměr  

III. Samostatná práce – 

podnikatelský záměr, ideální 

prodejna 

 10 
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Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 6 hodin týdně   

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

 
 

 

Učební osnova předmětu 

7.13. Zbožíznalství 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Cíle předmětu: Cílem výuky v předmětu zbožíznalství je poskytnout žákům vědomosti a dovednosti, které 

jim umožní získat přehled o zboží základních sortimentních skupin, odborně manipulovat se 

zbožím a poskytovat zákazníků odborné poradenství při prodeji zboží. Žáci získají přehled o 

možných vyskytujících se vadách zboží, obalové technice, hodnocení zboží. 

Charakteristika 

učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Prodavač. Učivo je rozděleno do tří 

okruhů . V prvním ročníku jsou žáci uvedeni do předmětu zbožíznalství, získají informace  o 

zboží jako takovém, jeho vlastnostech a zejména jakosti. Ve druhém ročníku se seznámí se 

specializovaným sortimentem zboží – květinami, s podmínkami a technikami pěstování. Ve 

třetím ročníku se zorientují v charakteristice a členění jednotlivých druhů květin.Poznají 

požadavky na označování zboží, ochranu jakosti, vývojové trendy v dárkových a 

upomínkových předmětech. 

Metody a 

formy výuky: 

Základem výuky je výklad, řízená diskuse a odborné exkurze. Žáci jsou vedeni 

k samostatnému uvažování a vyjadřování vlastních názorů v diskusích.Jsou používány 

demonstrační metody a pomůcky – výukové video a DVD programy.Žáci pracují samostatně 

i ve skupinách s učebnicí a dalšími učebními texty.   

Hodnocení 

žáků: 

Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý rok, a to slovně i numericky. Základem hodnocení je 

správné používání osvojených pojmů při argumentaci a samostatných vystoupeních. Ústní 

zkoušení z probraného učiva, na konci každého tematického celku  didaktický test. Součástí 

hodnocení je i hodnocení aktivního přístupu a vystupování v diskusích, besedách. Hodnotí se 

i přístup k plnění zadaných úkolů. Kritéria hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu SŠ 

Vimperk. 

Přínos 

předmětu pro 

rozvoj 

klíčových 

kompetencí a 

průřezových 

témat 

Klíčové kompetence 

Komunikativní kompetence-žáci jsou schopni vyjadřovat se a vystupovat v souladu se 

zásadami kultury projevu a chování.Jsou schopni zpracovávat administrativní písemnosti a 

pracovní dokumenty. 

Personální a sociální kompetence- žáci dokáží pracovat ve skupině i v týmu, společně se 

podílet na realizaci úkolu, zodpovědně plní zadané úkoly, učí se přispívat k vytváření 

vstřícných mezilidských vztahů. Jsou schopni se adaptovat na měnící se životní a pracovní 

podmínky. 

Kompetence k řešení problémů-žáci uplatňují při řešení problémů různé metody myšlení a 

asertivní jednání. 

Odborné kompetence-žáci umí připravit zboží k prodeji, uplatňují přitom estetické hledisko, 

umí zabalit zboží různými způsoby, včetně dárkového, umí sjednávat nákup  zboží. 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí-žáci si osvojí základní principy odpovědnosti za své jednání a 

snaží se aktivně podílet na řešení enviromentálních problémů 

-žáci samostatně a aktivně poznávají okolní prostředí, respektují principy udržitelného 

rozvoje 

Člověk a svět práce-žáci se zorientují v hospodářské struktuře regionu, 

 naučí se hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se 

svými předpoklady 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin  

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- chápe úkoly zbožíznalství, podstatu 

zboží 

- popíše roli obchodu při 

zabezpečování jakosti 

- orientuje se ve značkách jakosti 

- vyjmenuje metody hodnocení jakosti 

zboží 

- popíše ekonomické důsledky kolísání 

jakosti 

1. Jakost zboží 

- Úkoly zbožíznalství 

- Pojem zboží, základní rozdělení 

- Vlastnosti zboží 

- Obsah a úloha jakosti 

- Řízení jakosti-normalizace, 

metrologie,  zkušebnictví, 

certifikace 

- Hodnocení jakosti zboží- praktický 

postup, používané metody a 

techniky 

- Úloha výroby, obchodu a 

spotřebitele v oblasti jakosti 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Aranžování,Obchodní 

provoz,  Odborný 

výcvik 

  

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce 

 

 

40 

 

- využije znalosti o vlivech k odvození 

praktických hygienických požadavků 

na skladování a prodej zb 

- vysvětlí nezbytnost inovace a 

výprodejů 

2. Vlivy působící na jakost zboží 

- Mechanické vlivy 

- Fyzikální vlivy 

- Chemické vlivy 

- Biologické vlivy 

- Vliv morálního opotřebení zboží 

- Záruční doba 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní 

prostředí 

 

 

13 

 

- popíše pravidla pro označování obalů 

- uvědomuje si důsledky používání  

nevhodných, poškozených obalů 

- popíše a v praxi aplikuje optimální 

skladovací podmínky pro konkrétní 

sortiment 

3. Ochrana vlastností zboží 

- Ochrana zboží před působením 

negativních vlivů 

- Obaly, obalová technika 

- Konzervace 

- Zásady správného skladování 

- Druhy skladů 

Průřezová témata:  

Člověk a životní 

prostředí 

13 

 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin  

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

Žák: 

- používá odbornou terminologii 

- pracuje s informacemi uváděnými  

výrobcem 

- vyjmenuje a aplikuje specifické 

požadavky na 

ošetřování, skladování a prodej zboží 

- dodržuje v praxi ustanovení platných 

nařízení, vyhlášek 

 

 

1. Podmínky pěstování květin 

- Přírodní podmínky klimatické 

- Světlo, teplota, voda, vzduch 

- Přírodní půdní podmínky 

- Zahradnické půdy 

- Směs zemin 

- Výživa a hnojení květin 

- Průmyslová hnojiva používaná 

v květinářství 

- Zásady přihnojování v květinářství 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Aranžování,Obchodní 

provoz,  Odborný 

výcvik 

  

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce,  

13 
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- posoudí hodnověrnost informací 

z různých zdrojů 

- s ohledem na charakter prodávaného 

zboží popíše techniku předvedení a 

poradenskou službu 

- popíše a v praxi aplikuje optimální 

skladovací podmínky pro konkrétní 

sortiment  

2. Technika pěstování květin a 

jejich příprava k prodeji 
- Vyvolávání kvetení 

- Faktory ovlivňující kvetení 

- Technika pěstování rostlin 

- Rozmnožování rostlin 

- Sázení, přesazování 

- Tvarování květin 

- Sklizeň 

- Hrnkové květiny 

- Řezané květiny 

Člověk a životní 

prostředí- 

 

20 

 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 90 hodin  

 
Výsledky vzdělávání Rozpis učiva Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- popíše a v praxi 

aplikuje optimální 

skladovací podmínky 

pro konkrétní sortiment 

- popíše problematiku 

hlavních zbožových 

skupin 

- používá obchodní 

terminologii 

- aplikuje specifické 

požadavky na 

ošetřování, skladování 

a prodej zboží 

- orientuje se v platné 

legislativě daného 

sortimentu 

- posoudí hodnověrnost 

informací z různých 

zdrojů 

- provádí nabídku 

náhradních a nových 

druhů zboží v rámci 

sortimentní skupiny 

- vyjmenuje pravomoci a 

náplň činnosti 

kontrolních orgánů 

v obchodní sféře 

- pracuje s informacemi 

uváděnými výrobcem 

- rozliší základní druhy 

obalových materiálů 

podle vlastností a užití 

 

- dodržuje v praxi 

vyhlášky a nařízení 

platné pro daný 

sortiment 

1. Letničky a dvouletky 
- Zásady pěstování a způsoby použití 

- Letničky předpěstované ve skleníku 

- Letničky k sušení 

2. Trvalky 

- Zásady pěstování a způsoby použití 

- Trvalky množené semenem 

- Trvalky množené dělením trsů 

- Okrasné trávy 

3. Cibulové a hlíznaté květiny 

- Druhy kvetoucí na jaře- tulipán, narcis 

- Druhy kvetoucí v létě- jiřinka, mečík 

- Poznávání cibulovitých a hlíznatých 

květin 

4. Skleníkové květiny pěstované k 

řezu 

- Druhy pěstované jako dlouhodobé 

kultury 

- Druhy pěstované jako krátkodobé 

kultury 

- Poznávání skleníkových květin 

5. Hrnkové květiny 
- Hrnkové květiny okrasné listem 

- Základní vegetační faktory a jejich 

úprava v interiéru 

- Speciální skleníkové kultury 

- Citrusy 

- Palmy, kapradiny 

- Hrnkové květiny okrasné květem 

- Druhy s nižšími nároky na teplotu 

- Druhy se středními nároky na teplotu 

6. Dárkové a ozdobné předměty 

- Dřevěné dárkové předměty 

- Kovové dárkové předměty 

- Textilní dárkové předměty 

Papírové ozdobné předměty 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Aranžování,Obchodní provoz,  

Odborný výcvik 

  

 

 

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

Člověk a životní prostředí- 

 

90 
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Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 4 hodiny týdně   

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

 

Učební osnova předmětu 
 

7.14. Komunikace ve službách 
 

 
Cíle předmětu: Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování, profesního jednání a 

vystupování, jak v přímém osobním styku se zákazníky, pracovními partnery a zákazníky, 

tak i v písemném projevu. Naučí se vyhotovovat písemnosti spojené s chodem provozovny 

v souladu s normalizovanou úpravou písemností. Postupně se učí řešit problémové situace 

vzniklé v kontaktu se zákazníky a obchodnými partnery. Pozornost se věnuje jednání 

s osobami vyžadující zvláštní péči a s cizinci. Žáci jsou vedeni k péči o zevnějšek a celkový 

kultivovaný projev. Zdůrazněn je význam komunikace v oblasti služeb. 

Žáci rozvíjí komunikativní dovednosti, zejména písemnou komunikaci v oblastech obchodní, 

administrativní a sociální, vytvoří a upevní pracovní návyky – přesnost, pečlivost, 

zodpovědnost ve vedení písemné komunikace. 

Charakteristika 

učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP  

Metody a 

formy výuky: 

Výuka je tvořena výkladovou částí, kterou představuje přednáška pro úvod do složité 

problematiky, vysvětlení učiva, systematizaci poznatků a besedy. Při výuce jsou kromě 

výkladu využívány i jiné formy výuky: diskuse, řízený rozhovor, řešení problémových úloh, 

frontální opakování, testy, projektová výuka, práce s textem, psychologické testy osobnosti. 

Velký důraz je kladen na samostatnou a skupinovou práci žáků. 

K výuce je využívána didaktická technika a didaktické pomůcky – praktické  ukázky,  

projekce videa, CD a DVD, interaktivní tabule. 

Vyhledávání a zpracovávání informací na internetu je využíváno ke zpracovávání referátů, 

doplnění poznatků a k orientaci v tématu. 

Výuka probíhá i ve specializované počítačové učebně. Pro výuku se třída může dělit na dvě 

skupiny tak, aby každý žák či žákyně měli k dispozici vlastní pracovní stanici. Jsou 

využívány moderní výukové technologie. psaní, soutěže v rychlosti i přesnosti, psaní podle 

diktátu. Žáci aplikují dosaženou dovednost získanou v předmětu IKT na e-mailovou 

komunikaci s fiktivními dodavateli a klienty, ve vytváření obchodních, právních, 

personálních a interních písemností a osobních dopisů. Různé způsoby jednání si žáci zkouší 

formou scének, které společně poté hodnotí. 

Hodnocení 

žáků: 

Ke kontrole dosažených výsledků vzdělávání slouží písemné a ústní zkoušení. Jednotlivé 

tematické celky jsou ověřovány písemnou prací a testem výběrem z možností 2x za pololetí. 

Průběžně jsou znalosti ověřovány orientačním zkoušením a frontálním ověřováním znalostí. 

Při hodnocení žáků se přihlíží nejenom k úrovni osvojených vědomostí a dovedností, ale také 

k jejich aktivitě při vyučování, dovednosti vyhledávat informace, třídit je, pracovat s 

odborným textem a aplikovat teoretické poznatky při řešení problémů z praxe, ale i k jeho 

schopnostem prezentovat a obhajovat výsledky. Hodnotí se zpracování a přednes referátů na 

dané téma. Je rovněž zohledněn i individuální přístup žáka ke studiu  daného předmětu. 

Kriteria hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků SŠ Vimperk.  

Podklady pro hodnocení jsou také samostatně zpracované písemnosti. Zde se hodnotí 

zejména normalizovaná úprava písemnosti, věcná a stylistická správnost textu. 

Přínos 

předmětu pro 

rozvoj 

klíčových 

kompetencí a 

průřezových 

témat 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence: žáci jsou vedeni tak, aby se byli schopni vyjadřovat a vystupovat 

v souladu se zásadami kultury projevu a chování, vedou konstruktivní dialog, zaznamenávají 

podstatné myšlenky mluveného projevu. 

Personální a sociální kompetence- žáci jsou vedeni tak, aby vytvářeli vstřícné mezilidské 

vztahy a předcházeli osobním konfliktům, nepodléhali předsudkům a stereotypům v přístupu 

k druhým. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: žáci jsou vedeni tak, aby jednali s morálními 
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principy a zásadami společenského chování 

Kompetence využívat prostředky IKT – Žáci pracují s prostředky  IKT, učí se pravidla 

zpracování textu. 

Odborná kompetence – Žáci jsou vedeni k tomu, aby vyhotovovali písemnosti podle normy, 

stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně, manipulovali s písemnostmi podle 

stanovených pravidel, ovládali klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou. 

Průřezová témata: 

Informační a komunikační technologie – Žáci pracují s běžným kancelářským SW, 

vyhledávají potřebné informace na internetu. 

Občan v demokratické společnosti – Žáci jsou  vedeni  k vzájemné spolupráci, dialogu, 

respektu a demokratickému soužití. 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí - Žáci jsou schopni esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní 

prostředí. 

Informační a komunikační technologie – Žáci pracují s běžným kancelářským SW, 

vyhledávají potřebné informace na internetu. 

Občan v demokratické společnosti – Žáci jsou  vedeni  k vzájemné spolupráci, dialogu, 

respektu a demokratickému soužití. 

 
 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

 

Výsledky vzdělávání 

 
Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

 

- vysvětlí pojem psychologie, význam 

tohoto vědního oboru a jeho strukturu 

a vlivy působící na stav psychiky 

člověka  

 1.Úvod 

- Předmět, úkoly a odvětví       

psychologie 

- Význam psychologie pro práci 

v obchodě 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní 

prostředí 

 

 

2 

 

 

 

- získá návod, jak vylepšit své 

problémy v učení 

 

2.  Obecná psychologie 

- Podstata duševního života 

- Prožívání a chování( vzhled, postoj, 

chůze) 

- Vědomí, podvědomí 

- Biologická a sociální determinace 

psychiky 

- Psychické a poznávací procesy 

- Představy a fantazie 

- Myšlení a řeč 

- Paměť a učení 

- Základní charakteristika a druhy 

citů 

- Motivační a volní procesy 

   10 

 

 

- charakterizuje jednotlivé složky 

osobnosti 

  

pečuje o zevnějšek a snaží se o 

kultivovaný projev 

3. Psychologie osobnosti 

- Vlivy působící na utváření 

osobnosti 

- Vztahové a postojové vlastnosti 

- Dynamické vlastnosti osobnosti 

- Výkonové vlastnosti osobnosti 

- Profil osobnosti prodavače 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Občanská nauka 

 

 

5 

 

- ovládá společenské chování a 

profesní vystupování 

 

4. Společenská výchova 

- význam společenského chování pro 

práci v obchodě 

- všeobecné zásady společenského 

Mezipředmětové 

vztahy: 

 

Občanská nauka 

7 
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- zná zásady společenského chování a 

profesní vystupování,  

 

- pečuje o zevnějšek a snaží se o 

kultivovaný projev 

 

chování 

- chování a vystupování ve 

společnosti a na pracovišti 

- péče o zevnějšek 

- zásady společenského chování na 

pracovišti 

- vyjmenuje fáze vývoje osobnosti, 

charakterizuje psychiku člověka 

v jednotlivých fázích 

5. Vývojová psychologie 

- vývoj psychiky člověka 

- vývojová období 

 4 

- uvede význam formálních i 

neformálních skupin, primárních i 

sekundárních skupin a svou roli 

v nich 

- vysvětlí model spolupráce ve skupině 

- vhodně uplatňuje prostředky verbální 

a neverbální komunikace 

- využívá telekomunikačních 

prostředků v souladu se 

společenskými zásadami 

6. Sociální psychologie 

- využití sociální psychologie  

  v obchodní praxi 

- sociální skupiny, základní druhy  

   skupin  a jejich funkce 

- sociální skupiny v obchodě,    

  charakteristika, vytváření vztahů   

  mezi členy sociální komunikace 

- sociální konflikty 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Občanská nauka 

 

Průřezová témata: 

Občan 

v demokratické 

společnosti 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- snaží se předcházet konfliktům, 

případně je vhodně řešit 

 

 

- uvede sociální i fyzikální faktory 

ovlivňující pracovní výkon 

 

 

7. Psychologie práce 

- uplatnění psychologie práce 

v obchodní praxi 

- vliv pracovního prostředí na 

psychiku člověka 

- fyzické pracovní podmínky 

- bezpečnost práce, hygiena při práci 

- význam společenského prostředí 

- vztahy lidí k práci 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Odborný výcvik 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce 

 

  6 

 

- uplatňuje správné zásady psychologie 

prodeje 

- uplatňuje estetická hlediska při  

- formování prostředí 

- řeší různé komunikativní situace 

s ohledem na věk a typ zákazníka a 

různé formy prodeje 

- volí individuální přístup 

k zákazníkovi 

- rozpozná typy zákazníků a ví, jak 

reagovat na projevy jejich chování, - 

udržuje pořádek a dbá na kvalitu    

- služeb, usiluje o získání stálých  

- zákazníků snaží se předcházet 

konfliktům 

- komunikuje jasně a srozumitelně    

- v souladu s jazykovou normou 

komunikuje se zákazníky v cizím  j..    

8. Psychologie prodeje 

- zásady psychologie prodeje 

- estetika prodejního prostředí 

- jednání se zákazníky 

- osobnost zákazníka 

- typy zákazníků – individuální 

přístup   

 

- jednání se zákazníky se zdravotním 

postižením ( nevidomí a neslyšící 

zákazníky) 

- osobnost prodavače 

- hygiena duševní práce 

- ústní projev 

- hodnocení práce prodavače 

- řešení psychicky náročných situací 

- předcházení konfliktních situací 

- asertivita 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Ekonomika, cizí 

jazyk 

 

 

Průřezová témata: 

Člověk 

v demokratickém 

životě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- chápe zásadní význam informací a 

komunikace pro podnikání ve 

službách 

- uplatňuje psychologii  trhu  

v obchodní praxi 

 

 

 

 

 

- vybere vhodný reklamní prostředek  

- pro určitý produkt,  

9. Psychologie trhu 

- psychologické zásady obchodního 

jednání 

- navazování kontaktů a působení na 

obchodní partnery 

- vytváření image 

- formy poradenství 

- marketing   (význam struktury na 

trhu) 

- poptávka, nabídka 

- formy propagace a reklamy, vliv na 

jednání zákazníka 

- předpoklady úspěšného 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Ekonomika 

  

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce 

 

6 
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- použije nástroje na podporu prodeje obchodování 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

   2. ročník 1 hodina týdně, celkem 33 hodiny  

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- zpracovává písemnosti a tabulky a 

upravuje je podle normy 

- manipuluje s písemnými a 

elektronickými dokumenty podle 

stanovených pravidel 

- uvědomuje si prezentační význam 

písemného projevu 

1.Obchodní písemnosti 

- pojem, význam a členění 

- hlavní zásady psaní a sestavování 

- odesílání, příjem a evidence 

- ukládání, archivace vyřazování   a             

skartace písemností 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Inf. a kom. 

technologie 

Český jazyk a lit.  

Průřezová témata: 

Informační a 

komunikační 

technologie 

5 

- píše s minimem překlepů 

v dostatečné rychlosti a vytváří 

e-maily podle základních 

pravidel písemné komunikace 

věcně i formálně správně 

- odesílá a přijímá e-maily pomocí 

poštovního klienta Outlook 

Express 

- procvičuje zpracování písemností 

2. Normalizovaná úprava a zásady 

stylizace obchodních písemností 

- význam normalizace písemností 

- normalizované formáty papírů a 

obálek, jejich druhy 

- normalizovaná úprava adres na 

obálkách 

- struktura obchodního dopisu 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Základy 

společenských věd 

Český jazyk a  

literatura 

Průřezová témata: 

 Občan 

v demokratické 

společnosti 

12 

- uplatňuje prostředky verbální a 

neverbální komunikace 

- jedná podle zásad společenského 

chování a profesního 

vystupování 

- uplatňuje znalosti z psychologie 

trhu v obchodním jednání 

- využívá znalostí sociálního 

jednání 

3. Písemnosti spojené s propagací 

zboží 

- náborový dopis, zvláštnosti úpravy 

a obsahu 

- inzerce do hromadných sdělovacích 

prostředků, odpověď na inzerát 

- anketa, anketní lístky 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Základy 

společenských věd 

Marketing a 

management 

Průřezová témata: 

Člověk 

v demokratické 

společnosti 

3 

- vyhotoví tiskopisy písemností 

spojené s dodávkami zboží 
4. Písemnosti spojené s dodávkami 

zboží 

- objednávka (    tiskopis ) 

- dodací list, zpětný dodací list. -       

příjemka, převodka 

- faktura, dobropis 

- obalový list 

 

 7 

- písemné vyřizuje stížností 

zákazníků 
5. Reklamační řízení prodejny 

- reklamace vůči dodavateli, tiskopis, 

dopis 

 

 6 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3. ročník 1 hodina týdně, celkem 30 hodiny 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- vyplní písemnosti spojené 

s prodejem zboží 

1.Písemnosti spojené s prodejem 

zboží 

- pokladní stvrzenka 

- záruční list, faktura pro zákazníka 

- písemnosti spojené s prodejem 

zboží na půjčky 

- písemnosti spojené s prodejem na 

úvěr 

- písemnosti spojené s prodejem na 

dobírku 

-písemné vyřizování stížností 

zákazníků 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Inf. a kom. 

technologie, 

Obchodní provoz 

Český jazyk a lit.  

Průřezová témata: 

Informační a 

komunikační 

technologie 

7 

- používá písemnosti spojené 

s platebním stykem 
2. Písemnosti spojené s platebním 

stykem 

- peněžní ústavy, vztahy vůči nim 

- výpisy z účtů 

- hotovostní platební styk, platební   

 doklady 

- bezhotovostní platební styk,  

  platební příkazy 

- písemnosti spojené s odvodem tržeb   

 do banky, na poštu, jejich  

  vyplňování 

- platební karty 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz, 

Ekonomika 

Český jazyk a  

literatura 

Průřezová témata: 

 Občan 

v demokratické 

společnosti 

10 

- napíše písemnosti 

pracovněprávního 

charakteru:životopis, dotazník, 

žádost o přijetí do pracovního 

poměru, pracovní smlouvu, 

žádost o přeložení zaměstnance, 

zápočtový list, potvrzení o 

zaměstnání 

- prakticky procvičuje osobní 

dopisy a žádosti zaměstnance 

 

3. Písemnosti pracovněprávního 

charakteru 

- písemnosti související se vznikem a  

 skončením pracovního poměru 

- jednoduché právní listiny: plná  

  moc, dovolenka, potvrzení 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Ekonomika 

Obchodní provoz 

Průřezová témata: 

Člověk 

v demokratické 

společnosti 

6 

- písemně komunikuje s úřady,  

- uvědomuje si prezentační 

význam  písemného projevu při 

styku s úřady 

4. Písemný styk s úřady 

- živnostenský úřad 

- finanční úřad 

- městský, okresní úřad 

- pojišťovna a jiné instituce 

 6 

- používá písemnosti spojené 

s ochranou majetku prodejny 
5. Písemnosti spojené s ochranou 

majetku prodejny 

- dohoda o hmotné odpovědnosti 

- písemnosti spojené s prováděním  

 inventarizací 

- protokol o škodách a reklamační list 

- písemnosti spojené s kontrolou  

  prodejny 

 4  
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Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 2,5 hodin týdně   

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 

 
 

 

Učební osnova předmětu 
 

7.15. Aranžování 
 

Cíle předmětu: Aranžování je předmět, který rozvíjí estetické cítění žáků a jejich tvořivost. Žáci jsou 

seznamováni s estetickými zákonitostmi, které pak uplatňují při vytváření květinových a 

jiných aranžmá. 

Cílem předmětu je poskytnout žákům ucelený přehled a postupy při aranžérské tvorbě, naučit 

je vhodně kombinovat a používat různé druhy aranžérských materiálů a květů, sestavovat 

floristické dekorace, umět aranžovat florální i neflorální materiál pro různé příležitosti, 

prezentovat je na veřejnosti, tvořit výstavy. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali zodpovědně a pečlivě, zvládli technologické 

postupy a kompoziční principy při tvorbě základních vazačských prací a aranžérské techniky. 

Charakteristika 

učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 41- 44-M/01 Zahradnictví  - pěstování 

ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Tento obsahový okruh zahrnuje též problematiku 

vazačství a aranžování rostlin - estetika a kompozice ve vazačství, odborné činnosti při vazbě 

a aranžování rostlin.  

Vyučovací předmět navazuje na poznatky získané v předmětu zbožíznalství 

a teoreticky doplňuje odbornou praxi. 

Pro orientaci v nových trendech a postupech aranžování je nutná znalost a dovednost 

předmětu informační a komunikační technologie.  

Hodinová dotace u jednotlivých tematických celků je pouze orientační. 

Učivo je rozděleno do dvou ročníků. 

Ve druhém ročníku s dotací 1,5 hodina týdně a ve třetím ročníku s dotací  

1 hodina týdně. 

Ve druhém ročníku je probírán společenský význam floristiky, aranžování, historie, vývoj a 

současnost – trendy, estetické zákonitosti vazačství a aranžování květin, kompozice ve 

vazačství, poznávání materiálu, nářadí a pomůcek k vazbě a aranžování. Dále jsou probírány 

základní vazačské a aranžérské techniky: vypichované misky, vázy - jednostranné a 

oboustranné, kytice - kulaté, extravagantní, přízdoby jednoho květu, práce se sušinou, lepené 

aranžmá, obrazy. 

Ve třetím ročníku je probírána technika úpravy věnců, dušičkové, pohřební, svatební, 

dárkové, vánoční, jarní, velikonoční, letní a podzimní vazby dále vazby a aranžmá pro různé 

příležitosti (narozeniny, svátky, významné životní události, sv. Valentýn, atd.), výzdoba 

společenských tabulí, ikebana – styly a školy, umělecké aranžmá, estetické zákonitosti 

vazačství a aranžování květin a kompozice ve vazačství. 

Součástí výuky je také aranžování v prostoru při dekoraci interiéru, exteriéru, aranžování 

výloh a vitrín, uspořádání výstavy - květinové show v rámci soutěže. Využití aranžování pro 

reklamu. 

 

Hodnocení 

žáků: 

Ke kontrole teoretických vědomostí slouží ústní a písemné zkoušení.  

Průběžně jsou znalosti ověřovány frontálně i orientačním zkoušením. 

Při hodnocení žáků se přihlíží nejenom k úrovni osvojených vědomostí, ale také k jejich 

aktivitě při vyučování, dovednosti vyhledávat informace, třídit je, pracovat s nimi,  

ale i k jeho schopnostem prezentovat a obhajovat předložené práce. Je rovněž zohledněn 

i individuální přístup žáka ke studiu daného předmětu. 

Kriteria hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ Vimperk. 

Přínos 

předmětu pro 

rozvoj 

Kompetence: 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování svého 

učení a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. 
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kompetencí a 

průřezových 

témat 

Dále jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a zpracování 

poznatků a informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, k reflektování 

procesu vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, 

k tvořivému zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke kritickému 

hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, rady i kritiky 

ze strany druhých, k čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. Žáci jsou 

vedeni tak, aby s porozuměním poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti svého dalšího 

vzdělávání. 

Komunikativní kompetence – žáci jsou vedeni k tomu, aby se vyjadřovali přiměřeně 

v písemných i verbálních projevech, vhodně se prezentovali. 

Personální a sociální kompetence – žáci jsou vedeni k tomu, aby kriticky hodnotili výsledky 

své práce, přijímali radu od druhých a odpovídali za vlastní rozhodování, stanovovali si 

vhodné cíle a plnili zadané úkoly. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění – žáci jsou vedeni k tomu, aby optimálně využívali své 

znalosti a dovednosti k úspěšnému uplatnění na trhu práce, neustále rozvíjeli své schopnosti 

a dovednosti. 

Kompetence k řešení problémů – žáci jsou vedeni k tomu, aby odhalili jádro problému 

a následně jej řešili, využívali získaných znalostí a dovedností, spolupracovali při řešení 

problémů. 

Odborné kompetence – žáci jsou vedeni k tomu, aby ovládali technologické postupy 

a kompoziční principy při tvorbě základních vazačských prací a aranžérské techniky, chápali 

BOZP jako nedílnou součást péče o zdraví, chápali kvalitu své práce jako nástroj 

konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržovali základní estetické principy 

i zohledňovali přání zákazníka. 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí – jeho hlavním cílem je vést žáky k tomu aby: 

-  chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život 

-  porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty 

ve vztahu k udržitelnému rozvoji 

- získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, 

ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje 

- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů 

- osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí 

v osobním a profesním jednání 

- dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí 

Člověk a svět práce – aktivní vyhledávání nových informací ve svém oboru, aplikovat 

získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru. 

Informační a komunikační technologie – využívání internetu a odborné literatury  jako zdroje 

informací, pomocí vhodného SW zpracovat a prezentovat zadané úkoly. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

2. ročník: 1,5 hodina týdně, celkem 49,5 hodin  

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- si osvojí základní poznatky  

    o vývoji aranžérské tvorby 

- naučí se rozeznávat rozdíly 

vazačské a aranžérské tvorby 

     a zákonitosti v ní 

 

 

 

 

 

 

- chápe význam vazačství  

     a aranžování květin 

- rozpozná a volí vhodné druhy 

rostlinného materiálu pro 

jednotlivé typy 

vazačských a aranžérských 

technik 

- správně vybere vhodný 

pomocný materiál při 

zhotovování jednotlivých typů 

vazeb 

-  volí vhodné pomůcky, nářadí 

a pracovní nástroje a bezpečně 

s nimi zachází 

 

 

 

- uplatňuje estetické zákony 

     a principy ve vazačské a  

     aranžérské činnosti  

- rozpozná a volí vhodné druhy 

rostlinného a jiného materiálu 

pro jednotlivé typy 

vazačských a aranžérských 

technik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vytváří typy vazeb, dekorací 

k různým účelům  

a příležitostem  

Úvod 

- Historický vývoj aranžérské 

tvorby  

- Společenský význam floristiky, 

aranžování, vývoj a současnost – 

trendy 

- Pojmy vazačství a aranžování 

- Cíle a úlohy ve vazačství a 

aranžování  

- Estetické zákonitosti ve 
vazačství a aranžování 

Přípravné vazačské práce,  

vazačské a aranžérské materiály  

- Zařízení a vybavení vazačské dílny 

- Rostlinný materiál k vazačství a 

aranžování:  

- pro aranžmá ze živých květin 

- pro aranžmá ze sušených květin 

- Pomocný a doplňkový materiál pro 

vazačství a aranžování: 

- nádoby a podložky pro vazačství a 

aranžování 

- netradiční vazačský a aranžérský 

materiál 

- nářadí a pomůcky pro vazačství a 

aranžování 

- příprava rostlinného materiálu pro 

vazbu 

Vazačské a aranžérské techniky 

- Vypichovaná vazba a aranžmá - 

vypichované květinové misky - 

použití živých i sušených květin: 

- jednostranná miska 

- oboustranná miska 

- Aranžování do váz a mís - použití  

  řezaných květin: 

- jednostranné vázy 

- oboustranné vázy 

- Kytice pro různé příležitosti: 

kulatá, extravagantní 

- Práce ze suchého materiálu: 

- kytice ze suchého materiálu 

- drobná aranžmá ze suchého 

materiálu  

- lepené aranžmá, obrazy 

 

Sezónně a tematicky zaměřená 

dekorace: 

- Velikonoční (jarní) aranžmá - 

využití jarních květů 

- Letní aranžmá 

- Podzimní aranžmá 

Mezipředmětové vztahy: 

Odborný výcvik 

Informační  

a komunikační 

technologie 

Zbožíznalství 

 

Průřezová témata: 

Informační  

a komunikační 

technologie 

Člověk a svět práce 

Člověk a životní 

prostředí 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

10,5 

 

 

 

 



Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267           ŠVP Prodavač – florista 

Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 

100 
 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 30 hodin  

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

 Žák: 

- vytváří typy vazeb k různým 

účelům a příležitostem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- získá povědomí o aranžérských 

pracích, které jsou nezbytně 

nutné před svatebním obřadem 

 

 

 

- vytváří nové a originální vazby 

při zpracování jednoduchých 

náčrtů pro daný typ aranžérské 

práce 

 

 

 

- navrhuje a aranžuje rostliny  

   a jiný aranžérský materiál  

   ve volném prostoru,  

   interiérovou výzdobu 

- seznamuje se  teoreticky 

   i prakticky s novými trendy 

- popíše jednotlivé fáze přípravy 

na soutěž 

- uvede hodnotící kritéria 

používaná na floristických 

soutěžích 

- zúčastní se školní soutěže 

  na dané téma 

 

1. Vazačské a aranžérské 

techniky 

- Sezónně a tematicky zaměřená 

dekorace: 

- Dušičková vazba: 

- staticový věneček 

- kladený a vypichovaný věneček 

- lesní věnec 

- Adventní a vánoční aranžmá 

(zimní): 

- adventní věnec: 

- věnec technikou vázání  

na podložku, technikou 

vypichování do aranžovací hmoty 

a technikou sponkování  

na podložku 

- svícny interiérové i venkovní 

- vánoční vazba do interiéru, 

dekorace stolů 

- Pohřební vazba: 

- volně vázaná kytice 

- tradiční a netradiční věnec 

- Svatební vazba: 

- druhy prací 

- svatební kytice pro nevěstu a 

ostatní svatební hosty 

- ostatní práce svatební floristiky 

 

2. Individuální vazby a aranžmá 

- Vazby a aranžmá pro různé 

příležitosti (narozeniny, svátky, 

významné životní události, 

sv. Valentýn, plesy, atd.) 

- Umělecké aranžování 

- Ikebana – styly, školy 

- Dárková vazba 

- Výzdoba společenských tabulí 

- Interiérová  a exteriérová výzdoba 

- Aranžmá výloh, vitrín - využití 

aranžování pro reklamu 

 

 

 

3. Uspořádání výstavy - květinové 

show v rámci školní soutěže 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Odborný výcvik 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Zbožíznalství 

 

Průřezová témata: 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Člověk a svět práce 

Člověk a životní 

prostředí 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP: Prodavač - florista 

Celková hodinová dotace: 46,5 hodin týdně   

Platnost: od 1. září 2018 

Forma vzdělání: denní 
 

 

Učební osnova předmětu 
 

7.16. Odborný výcvik 
                 
Pojetí vyučovacího předmětu: 

Cíl předmětu: Cílem předmětu je, aby žáci získali dovednosti potřebné při plnění povolání prodavač – 

florista. Získají odborné předpoklady i pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. 

Získají základní vědomosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při prodeji zboží 

a manipulaci s ním. Naučí se dokonale znát sortiment zboží a budou ovládat dovednosti 

související s prodejem zboží. Naučí se pracovat na kontrolní pokladně a provádět hotovostní 

i bezhotovostní platby. Absolventi budou ovládat práce spojené s objednáváním, přejímkou 

a skladováním zboží, budou umět připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, 

předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem. Budou umět vyřídit 

reklamaci a ovládat základní administrativu prodejny včetně daňové evidence. Absolventi 

budou umět nakupovat květiny a okrasné dřeviny, znát technologie jejich pěstování, 

skladování a přípravu k prodeji, vazbu a aranžování květin.  

Při odborném výcviku je kladen důraz na samostatné zvládnutí zadaných úkolů, přístup k 

tvořivému postoji žáků a adaptabilitu žáků na různé pracovní podmínky.  

Charakteristika 

učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Technika prodeje 

 

Obsah vzdělávání v prvním ročníku:  

Žáci se seznámí s prodejem zboží, s výkonem základních úkonů, které jsou spojené 

s pohybem zboží po prodejně – ukládání zboží, vystavování zboží, obsluha zákazníka, 

vyhotovení základních dokladů spojených s prodejem zboží.  

 

Obsah vzdělávání ve druhém a třetím ročníku:  

žáci navazují na znalosti a dovednosti získané v prvním ročníku. Seznámí se s operacemi na 

prodejní jednotce, s cestou zboží od dodavatele ke konečnému zákazníkovi, včetně balení 

zboží, reklamací uplatňovaných zákazníkem, reklamace uplatňované odběratelem u 

dodavatele. Naučí se samostatně vykonávat operace spojené s pohybem zboží. Aranžovat 

zboží v prodejně, nabízet zboží zákazníkovi, uskutečňovat poradenskou službu, obsloužit 

zákazníka při prodeji, balit zboží dárkovým způsobem. Naučí se znát květiny a okrasné 

dřeviny a technologie jejich pěstování, skladování a přípravu květin k prodeji, vazbu a 

aranžování květin. Poznatky z odborného výcviku jsou uplatněny i v teoretických odborných 

předmětech. 

Metody a formy 

výuky: 

Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích školy. V prvním ročníku se používají 

především metody pozorování, výklad a demonstrace, dále skupinová práce. Podstatnou část 

výuky tvoří praktická činnost a později samostatná praktická činnost na provozovnách. 

 

Hodnocení žáků: Žáci jsou hodnoceni na základě předvedení a splnění praktických úkolů. Hodnocení vychází 

z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ Vimperk Průběžně se hodnotí i 

odpovědný přístup plnění zadaných úkolů, zručnost a estetické ztvárnění balení a 

vystavování, přesnost a správnost prodejních dokladů, iniciativa, komunikace se 

zákazníkem, dodržování bezpečnostních, hygienických a jiných předpisů. 

Přínos předmětu 

pro rozvoj 

klíčových 

kompetencí a 

průběžných 

témat: 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování svého 

učení a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. 

Dále jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a zpracování 

poznatků a informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, k reflektování 

procesu vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, 

k tvořivému zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke kritickému 
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hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, rady i kritiky 

ze strany druhých, k čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. Žáci jsou 

vedeni tak, aby s porozuměním poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti svého dalšího 

vzdělávání. 

Kompetence k řešení problémů - žáci jsou vedeni k analýze problémů, zvažování možností 

jejich řešení, stanovení efektivních postupů řešení, využívání zkušeností a vědomostí 

nabytých dříve. 

Komunikativní kompetence – žáci jsou vedeni k vyjadřování se přiměřeně situaci, ke 

schopnosti obhájit své názory, k přijímání názorů jiných, ke schopnosti porozumět základní 

odborné terminologii a základním pracovním pokynům. 

Personální a sociální kompetence – žáci jsou vedeni k rozvoji své osobnosti, kultivovanému 

vystupování, dodržování pracovní kázně, umění jednat s lidmi, dovednosti samostatně řešit 

nezvyklé situace se zákazníky, umění vyrovnat se se stresovými situacemi, svým vzhledem a 

vystupováním reprezentovat SOU. 

Matematické kompetence – žáci jsou vedeni k využití různých matematických postupů při 

řešení praktických situací 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s 

informacemi – žáci jsou vedeni k práci s počítačem, odbornými časopisy a literaturou při 

vyhledávání informací z oboru 

Odborné kompetence - žáci jsou vedeni k tomu, aby se uměli orientovat v obchodně 

podnikatelských aktivitách, jednání s orgány státní správy, aby dokázali aplikovat současné 

marketingové přístupy včetně vedení evidence a zajištění přepravy a kontroly zboží. Jsou 

schopni realizovat reklamační řízení. Dokáží kvalifikovaně a odborně prodat zboží, získávat 

aktuální informace, znát příslušnou legislativu a její uplatnění v praxi, orientovat se 

v daňovém systému a objektech finančního trhu. Jsou vedeni tak, aby dodržovali pracovní 

kázeň, samostatně si organizovali práci a zvyšovali svou odbornou úroveň. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby vystupovali profesionálně ve vztahu k zákazníkům, 

spolupracovníkům i obchodním partnerům, uměli se vyrovnat s problémovými situacemi, 

regulovali své chování, pečovali o svůj vzhled a hygienu. Jsou vedeni k tomu, aby dbali na 

bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, rozpoznali nebezpečí úrazu, pracovali kvalitně a 

zohledňovali požadavky zákazníka, nakládali s materiály, energiemi, odpady a vodou 

ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.  

 

Průřezová témata: 

Témata se prolínají průběžně celou výukou. 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali řešit konfliktní 

situace na pracovišti i v životě, aby dokázali spolupracovat v týmu. 

Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni ke správnému zacházení s materiálem, 

z hlediska ekonomického i ekologického. 

Člověk a svět práce – žáci jsou motivováni k aktivnímu pracovnímu životu. 

 
1. ročník: 15 hodin týdně, celkem 495 hodin 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák:  

- Chápe a dodržuje bezpečnostní 

předpisy 

- Dbá na pořádek na pracovišti 

- Rozlišuje zdroje a příčiny 

pracovních úrazů 

- Dokáže poskytnout první pomoc 

při úrazu 

- Dodržuje hygienické předpisy 

- Dbá na osobní hygienu 

- Dodržuje protipožární předpisy 

-  

1. BOZP, požární předpisy, 

hygiena práce  
- Pracovněprávní problematika 

BOZP 

- Druhy ohrožení při práci a 

pracovní úrazy 

- Bezpečnost technických zařízení 

- Hygienické předpisy, hygiena na 

pracovišti a osobní hygiena 

- Protipožární předpisy  

 

 12 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák:  

- Chápe význam prodejny jako 

jednotky maloobchodu 

- Rozlišuje vybavení prodejny dle 

činností 

- Rozumí provozním pravidlům 

- Aplikuje zásady k zabezpečení 

prodejny 

- Rozlišuje jednotlivá pracovní 

zařazení 

- Chová se slušně ke 

spolupracovníkům 

- Vyjmenuje rozdíly mezi 

jednotlivými formami prodeje 

- Rozlišuje druhy služeb dle 

sortimentu  

2. Prodejna  
- Význam maloobchodu a 

provozní jednotky – prodejny 

- Provozní pravidla prodejny 

- Zabezpečení prodejny a zboží 

- Zařízení a vybavení prodejny 

- Organizace práce v prodejně 

- Pracovníci prodejen a zásady 

jednání s nimi 

- Formy prodeje zboží 

- Služby obchodu 

  

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

 

Obchodní provoz 

24 

Žák: 

- Seznámí se se způsobem 

skladování jednotlivých druhů 

zboží  

- Praxí pozná důsledky 

nesprávného skladování zboží  

- Rozpozná faktory, které mají vliv 

na jakost zboží  

- Doceňuje význam kvality zboží  

- senzoricky posoudí kvalitu zboží  

- Zkontroluje druh a kvalitu zboží  

- V praxi aplikuje skladovací 

podmínky  

3. Manipulace se zbožím a     

     příprava zboží k prodeji:  
- Skladování a způsoby ukládání 

jednotlivých druhů zboží  

- Příprava zboží k prodeji  

- Doplňování zboží v prodejně a 

jeho význam  

- Manipulace s jednotlivými druhy 

zboží v prodejně 

- Jakost zboží a její význam  

- Vlivy působící na zboží 

(mechanické, chemické, 

fyzikální, kombinované, 

společenské)  

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz 

198 

Žák: 

- Zboží zabalí odpovídajícím 

balícím materiálem s ohledem na 

funkčnost, estetiku a přání 

zákazníka 

- Ovládá základní způsoby balení 

zboží 

- Odhadne množství zboží 

k vážení a měření 

4. Balení, dělení, vážení a měření  

    zboží 

- Balící materiály 

- Balení zboží 

- Estetické požadavky na zabalení 

zboží 

- Vážení a měření zboží 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz 

102 

Žák 

- Dodržuje zásady společenského 

vystupování a profesionálního 

jednání ve styku se zákazníkem 

- Reaguje na přání zákazníka 

- Provádí obsluhu zákazníka 

s ohledem na specifiku prodeje 

- Naváže nové kontakty se 

zákazníkem 

5. Prodejní proces  

- Typy zákazníků 

- Chování při prodeji 

- Obsluha zákazníků v různých 

formách prodeje 

- Navázání kontaktu se 

zákazníkem 

- Nabídka a předvedení zboží 

- Ukončení prodeje 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz 

 

132 

Žák 

- Předvede soubor dovedností 

odpovídající znalostem prvního 

ročníku dle ŠVP 

6. Upevňování znalostí a 

dovedností 

 27 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

2. ročník: 16,5 hodin týdně, celkem 544,5 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák 

- Dodržuje provozní pravidla 

prodejny 

- Dodržuje bezpečnostní a 

hygienické předpisy 

- Dodržuje protipožární předpisy 

- Dbá na pořádek na pracovišti 

1. Seznámení žáků 

s pracovištěm 

- Organizační uspořádání 

pracoviště 

- Bezpečnostní a protipožární 

předpisy 

- Opatření k zabezpečení prodejny 

a uskladněného zboží 

- Zásady spolupráce s pracovníky 

prodejny 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz 

14 

Žák 

- Umí vysvětlit rozdíl mezi 

odběrem a přejímkou 

- Dodržuje povinnosti prodejce při 

přejímce zboží 

- V praxi používá různé druhy 

přejímek 

- Vysvětlí postupy při reklamaci 

zboží vůči dodavateli 

- Dodržuje pravidla pro skladování 

zboží  

- Vyjmenuje faktory, které 

ovlivňují jakost zboží 

2. Manipulace se zbožím 

- Odběr a přejímka zboží 

- Vedení dokladů o odběru a 

přejímce zboží 

- Skladování a ošetřování zboží 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz 

56 

Žák: 

- Připraví zboží k prodeji 

- Správně se zbožím manipuluje 

- Volí vhodnou formu předvedení 

zboží 

- Nabídne doplňkový sortiment 

- Dodržuje zásady skladování při 

prodeji 

- Poradí zákazníkům při výběru 

zboží 

- Sleduje poptávku zákazníků 

3. Prodej zboží, technika prodeje 

- Příprava zboží k prodeji 

- Nabídka a předvedení zboží 

- Prodej zboží příslušného 

sortimentu 

- Poradenská služba 

- Sledování spotřebitelské 

poptávky 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz 

165 

Žák: 

- Zvládá technickou přípravu 

k aranžování 

- Aplikuje estetické požadavky na 

aranžování 

- Vystavuje a aranžuje zboží 

v prodejně 

- Zvládá základní techniky 

aranžérských prací a realizaci 

drobných propagačních akcí, 

zejména vytváření cenovek, 

popisek a využití propagačních 

předmětů v prodejně 

- Zvolí správnou techniku 

kreativního balení 

4. Podpora prodeje – základní  

     aranžérské práce 

- Jednoduché propagační techniky 

- Vystavování a aranžování zboží 

- Manipulace s aranžérským 

nářadím a pomůckami 

- Estetický vzhled prodejny 

- Základní náležitosti cenovky a 

popisy 

- Kreativní balení zboží  

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz 

24 

Žák: 

- Ve vazačské a aranžérské 

činnosti uplatňuje estetické 

zákony a principy 

5. Vazačské a aranžérské práce 

- Estetické zákonitosti 

- Vazačské a aranžérské techniky 

- Ošetřování rostlin v prodejně 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz 

Zbožíznalství 

87,5 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

- Vytváří typy vazeb k různým 

účelům a příležitostem 

- Navrhuje a aranžuje rostliny ve 

volném prostoru a květinovou 

interiérovou výzdobu 

- Odpovídajícím způsobem 

ošetřuje květiny v prodejně 

 

Žák: 

- Určí základní sortiment semen a 

sadby 

- Rozmnožuje skleníkové květiny 

- Ošetřuje výsevy a mladé 

vegetativně množené rostliny 

- Pěstuje, ošetřuje a připravuje 

k expedici základní druhy 

hrnkových květin 

- Hodnotí jakost vypěstovaného 

materiálu 

- Ošetřuje rostliny ve volné půdě i 

v obalech 

- Rychlí a přirychluje vybrané 

druhy květin 

6. Pěstování skleníkových květin 

- Osivo a sadba 

- Vegetativní a generativní 

rozmnožování rostlin v krytých 

prostorách  

- Výsev a výsadba rostlin a jejich 

ošetřování 

- Rychlení a přirychlování květin 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Zbožíznalství 

85 

Žák 

- Ovládá základní způsoby 

rozmnožování okrasných dřevin 

a venkovních květin 

- Určuje základní druhy osiva a 

sadby 

- Provede obvyklý způsob 

množení 

- Je schopen dopěstovat okrasný 

materiál do požadované velkosti 

7. Venkovní květinářství 

- Rozmnožování okrasných dřevin 

a venkovních květin 

- Pěstování okrasných dřevin a 

venkovních rostlin na trvalém 

stanovišti 

- Odborné práce při pěstování 

mladých květin, balení a 

expedice 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Zbožíznalství 

 

85 

Žák: 

- Rozlišuje jednotlivé druhy 

kontrolních pokladen 

- Dodržuje zásady práce na 

pokladně 

- Obsluhuje kontrolní pokladnu 

- Příjem hotovosti v české měně 

- Vyhotoví účetní doklad o prodeji 

zboží 

- Zjistí výsledek hospodaření 

pokladny 

- Vypočítá pokladní zůstatek 

8. Práce na kontrolní pokladně 

- Význam kontrolní pokladny 

- Druhy kontrolních pokladen 

Seznámení s kontrolní 

pokladnou 

- Nácvik práce na kontrolní 

pokladně 

- Hospodaření pokladny a výpočet 

pokladního zůstatku 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz 

Provozní 

administrativa a 

obchodní počty 

28 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3. ročník: 15 hodin týdně, celkem 450 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a 

průřezová témata 

Počet 

hodin 

Žák 

- Dodržuje bezpečnostní a 

protipožární předpisy 

- Dodržuje hygienická pravidla 

- Vysvětlí vhodná opatření 

k zabezpečení prodejny a 

uskladněného zboží 

- Řídí se provozními pravidly 

prodejny 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci, hygiena práce, požární 

prevence 

- Opatření k zabezpečení prodejny 

a uskladněného zboží 

- Zásady osobní hygieny 

- Provozní pravidla prodejny 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz 

6 

Žák: 

- Uplatňuje správné zásady 

manipulace se zbožím daného 

sortimentu 

- Správně skladuje a ošetřuje zboží 

- Posoudí kvalitu přijímaného 

zboží 

- Připraví zboží k prodeji 

- Provádí odbornou poradenskou 

službu 

- Aplikuje estetické požadavky na 

aranžování zboží 

- Vyhotovuje doklady o prodeji 

zboží 

- Informuje zákazníka o 

vlastnostech zboží a péči o něj 

- Nabídne náhradní zboží 

- Reaguje na přání a požadavky 

zákazníka.  

2. Kvalifikovaný prodej zboží 

příslušného sortimentu 

- Prodej květin a doplňků 

- Novinky v sortimentu 

- Dodatečná nabídka zboží 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz 

Zbožíznalství 

120 

Žák 

- Vysvětlí význam pokladních 

operací na provozovně 

- Dodržuje zásady práce na 

kontrolní pokladně 

- Přijímá platbu v hotovosti 

- Ovládá realizaci platby 

bezhotovostní  

- Formou 

- Zúčastní se uzávěrky kontrolní 

pokladny 

- Zapíše do pokladního výkazu 

- Vysvětlí způsob evidence 

majetku prodejny 

3. Pokladní operace v prodejně a 

účetnictví prodejny 

- Význam kontrolní pokladny 

- Příprava kontrolní pokladny 

k provozu 

- Provoz kontrolní pokladny 

v průběhu směny 

- Uzávěrka kontrolní pokladny 

- Práce na kontrolní pokladně při 

obsluze zákazníka 

- Přijímání hotovostních a 

bezhotovostních plateb 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Provozní 

administrativa a 

obchodní počty 

30 

Žák: 

- Zvládne technickou přípravu 

aranžování zboží 

- Uplatňuje základní techniky 

aranžérských prací 

- Dodržuje obecné zásady 

vystavování  

4. Vystavování zboží, praktický  

    nácvik v prodejně 

- Úprava zboží pro aranžování 

- Manipulace s aranžérským 

nářadím a pomůckami 

- Obecné zásady vystavování 

- Vystavování zboží příslušného 

sortimentu 

- Prodejní výstavky 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Obchodní provoz 

 

30 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a 

průřezová témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- Ve vazačské a aranžérské 

činnosti uplatňuje estetické 

zákony a principy 

- Vytváří typy vazeb k různým 

účelům a příležitostem 

- Navrhuje a aranžuje rostliny ve 

volném prostoru a květinovou 

interiérovou výzdobu 

- Odpovídajícím způsobem 

ošetřuje květiny v prodejně 

5. Vazačské a aranžérské práce 

- Estetické zákonitosti 

- Vazačské a aranžérské techniky 

- Ošetřování rostlin v prodejně 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Zbožíznalství 

60 

Žák: 

- Určí základní sortiment semen a 

sadby 

- Rozmnožuje skleníkové květiny 

- Ošetřuje výsevy a mladé 

vegetativně množené rostliny 

- Pěstuje, ošetřuje a připravuje 

k expedici základní druhy 

hrnkových květin 

- Hodnotí jakost vypěstovaného 

materiálu 

- Ošetřuje rostliny ve volné půdě i 

v obalech 

- Rychlí a přirychluje vybrané 

druhy květin 

6. Pěstování skleníkových květin 

- Osivo a sadba 

- Vegetativní a generativní 

rozmnožování rostlin v krytých 

prostorách  

- Výsev a výsadba rostlin a jejich 

ošetřování 

- Rychlení a přirychlování květin 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Zbožíznalství 

90 

Žák 

- Ovládá základní způsoby 

rozmnožování okrasných dřevin 

a venkovních květin 

- Určuje základní druhy osiva a 

sadby 

- Provede obvyklý způsob 

množení 

- Je schopen dopěstovat okrasný 

materiál do požadované velkosti 

7. Venkovní květinářství 

- Rozmnožování okrasných 

dřevin a venkovních květin 

- Pěstování okrasných dřevin a 

venkovních rostlin n trvalém 

stanovišti 

- Odborné práce při pěstování 

mladých květin, balení a 

expedice 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Zbožíznalství 

90 

Žák: 

- Orientuje se ve fyzické i účetní 

inventarizaci 

- Uvědomuje si důsledky špatného 

hospodaření prodejny 

- Orientuje se v principech 

vyrovnání inventarizačních 

rozdílů 

8. Inventarizace zboží a obalů 

- Inventarizace v prodejně 

- Druhy inventarizace 

- Postup při provádění 

inventarizace 

- Lhůty k provádění inventarizace 

- Metody fyzické inventury 

- Inventarizační komice 

- Inventarizační rozdíly, jejich 

zjištění a vyrovnání 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Provozní 

administrativa a 

obchodní počty 

12 

Žák: 

- Orientuje se v základní 

legislativě týkající se spotřebitele 

ve vztahu k prodeji zboží 

- Vyplní příslušní doklady spojené 

s reklamací 

- Ovládá příslušné postupy 

reklamace zboží 

9. Reklamace 

- Právní předpisy týkající se 

reklamace 

- Druhy reklamací 

- Reklamační list 

- Vyřizování reklamací zákazníků, 

odběratelů, dopravců 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Provozní 

administrativa a 

obchodní počty 

 

 

12 

 


