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PROFIL ABSOLVENTA 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pracovní uplatnění absolventa 

Absolvent oboru získá střední vzdělání s výučním listem potřebné pro výkon řemeslných prací 

v dřevozpracujícím průmyslu. 

Absolvent je kvalifikovaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, který má podstatné 

vědomosti o dřevě a o dalších používaných materiálech. Zná výrobní zařízení, umí je ovládat, 

seřizovat, udržovat a má základní poznatky o technologii výroby. 

Absolvent ŠVP Truhlářské práce se uplatní na trhu práce jako pracovník provádějící pomocné, 

přípravné, obslužné a manipulační práce v podnicích na zpracování dřeva, v truhlárnách nebo 

jako osoba samostatně výdělečně činná. 

2. Výsledky vzdělávání 

Absolvent oboru získává studiem souhrn kompetencí, které mu umožní uplatnění ve své profesi, 

ale i v občanském a osobním životě. Tuto vybavenost kompetencemi bude žák rozvíjet formou 

celoživotního učení. 

Vzdělávání směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci 

vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům následující 

klíčové a odborné kompetence. 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Absolvent je veden k tomu, aby: 

- měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

- ovládal adekvátní techniku učení, ovládal práci s textem, uměl vyhledávat a zpracovávat 

informace; 

- s porozuměním poslouchal mluvené projevy a pořizoval si poznámky; 

- řešil běžné pracovní i mimopracovní problémy; 

- spolupracoval při řešení problémů s jinými lidmi; 

- byl schopen se vyjadřovat v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i 

pracovních situacích; 

- formuloval srozumitelně své myšlenky; 

- posuzoval reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadoval důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích; 

- měl odpovědný vztah ke svému zdraví, pečoval o svůj fyzický i duševní rozvoj, byl si 

vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

- se adaptoval na měnící se životní a pracovní podmínky; 

- přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly; 

- přispíval k vytváření vstřícných mezilidských vztahů; 

- dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých lidí a oprostil se od 

nesnášenlivosti, xenofobie a diskriminace; 

- chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje; 
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- uznával tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost v evropském a 

světovém kontextu; 

- podporoval hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury; 

- měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uvědomoval si význam 

celoživotního učení a byl připraven přizpůsobovat se měnicím se pracovním podmínkám; 

- měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; 

- znal obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; 

- uměl počítat, aplikoval matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných 

situacích, 

- pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií, komunikoval elektronickou poštou, získával informace z otevřených zdrojů, 

především sítě internet a z poznaných skutečností si vytvářel vlastní názor, který je 

schopen si obhájit a diskutovat o něm, 

- aktivním přístupem ve svém životě byl příkladem pro druhé. 

ODBORNÉ KOMPETENCE: 

Absolvent je veden k tomu, aby: 

- chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků), 

- znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a požární prevence, 

- byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a snažil se poskytnout první pomoc, 

- chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména organizace; 

- dodržoval stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti, 

- dbal na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňoval požadavky klienta (zákazníka, občana), 

- znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení, 

- zvažoval 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 hospodařil s finančními prostředky, 

- nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a 

s ohledem na životní prostředí, 

- posuzoval rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupoval 

k získaným informacím, byl mediálně gramotný, 

- znal vlastnosti základních materiálů, 

- připravoval a organizoval pracoviště, 

- používal vhodné pracovní nářadí a pomůcky, 

- volil vhodné mechanizované ruční nářadí, jednoduché stroje a zařízení, 

- volil správné pracovní a technologické postupy truhlářských prací, 

- se orientoval ve výkresech základních truhlářských konstrukcí, správně četl rozměrové 

údaje a grafické značky na výkresech, 

- vykonával jednoduché přípravné, obslužné a manipulační práce, 

- rozuměl předpisům o hmotné odpovědnosti a respektoval je, 

- se orientoval v základních možnostech automatizovaných linek a CNC strojů v truhlářské 

výrobě. 
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Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK) 

Odborné kompetence absolventa pro tento obor vzdělání zohledňují rovněž požadavky trhu práce 

vycházející z NSK – ze standardů úplné profesní kvalifikace (dále jen ÚPK), popř. profesní 

kvalifikace (dále jen PK) a charakterizují požadované kompetence absolventa na výstupu. Lze 

jich dosahovat průběžně při postupném zvyšování znalostí a dovedností v průběhu vzdělávacího 

procesu, zejména při praktické přípravě s ohledem na kvalitu výsledků vzdělávání. 

ÚPK vztahující se k danému oboru vzdělání: 

Název ÚPK Kód ÚPK EQF 

Dělník v nábytkářském průmyslu 33-99-E/05 2 

ÚPK vztahující se k danému oboru vzdělání: 

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1519-Delnik v nabytkarském průmyslu. 

Přehled PK z této oblasti je k dispozici na: 

http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-1 

6/pouze platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seřadit-1v/ku-1-8. 

Organizace vzdělávání 

Délka a forma vzdělávání 

Tento obor vzdělání lze realizovat v těchto formách vzdělávání: 

- 3 roky v denní formě vzdělávání. 

Dosažený stupeň vzdělání 

- střední vzdělání s výučním listem 

- kvalifikační úroveň EQF 2 

Podmínky přijetí ke studiu 

- přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání. 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace 

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání 

je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. 

Žáci mohou po ukončení vzdělávacího programu a složení závěrečné zkoušky pokračovat 

v dalším studiu v navazujících oborech středních škol. 

  

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1519-
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Charakteristika vzdělávacího programu 

Vzdělávací program směřuje k přípravě flexibilního absolventa, schopného začlenit 

se po ukončení přípravy do občanské společnosti. Obsah přípravy je koncipován jako systém 

poskytující na začátku základní vědomosti a dovednosti společné řadě povolání uplatňujících se 

v dřevozpracujícím průmyslu. Další fáze přípravy pak tento základ rozšiřuje. Výuka je 

realizována ve školních učebnách, ve školních dílnách a ve vyšších ročnících na pracovištích 

fyzických a právnických osob příslušného odborného zaměření. Nedílnou součástí výuky jsou 

exkurze, návštěvy odborně zaměřených výstav a účast na odborných vzdělávacích seminářích 

a soutěžích, pořádaných ve škole i mimo ni, v rámci spolupráce se sociálními partnery. 

Školní vzdělávací program respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah 

vzdělávání stanovených Rámcovým vzdělávacím programem oboru Truhlářská a čalouněná 

výroba, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ochraňuje žáky před násilím, 

šikanou a jinými společensky negativními jevy, vytváří prostředí a podmínky podporující zdraví. 

Pro každého žáka volíme vhodné metody vzdělávání a speciální formy ověřování osvojeného 

učiva. Výuka těchto žáků směřuje k tomu, aby si i přes svůj handicap osvojili potřebné občanské, 

klíčové i odborné kompetence. Podle individuálního vzdělávacího programu (IVP) mohou být 

vzděláváni i žáci dlouhodobě nemocní. Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu informováni 

o žácích se SVP, které učí, třídní učitelé jsou podrobněji informováni o potřebách žáků se SVP 

ve svých třídách a řídí se doporučením poradenského zařízení. 

2. Pojetí vzdělávacího programu 

Učební obor je náročný na manuální dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického 

myšlení. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili 

kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Vzdělávací program 

umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a intelektových dovedností 

potřebných k vykonávání povolání stavební dělník. Při sestavování a naplňování ŠVP 

je respektovaná snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které 

mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Obsah vzdělávání respektuje požadavky sociálních 

partnerů příslušné odbornosti a učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti 

pracovního uplatnění absolventa v regionu. 

3. Charakteristika obsahových složek 

Obsah vzdělávacího programu tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo 

do skupiny povinných vyučovacích předmětů. 

Základní učivo je závazné pro všechny žáky a má stanovenou hodinovou dotaci v učebním 

plánu. 
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3.1 Všeobecné vzdělávání 

Všeobecné vzdělávání se podílí na realizaci všech cílů středního odborného vzdělávání, tzn. učit 

se poznávat, učit se být, učit se žít společně, učit se jednat. Svým způsobem přispívá také 

k plnění cíle učit se pracovat a uplatnit se na trhu práce, být připraven pro výkon povolání. 

Významnou roli hraje v rozvoji osobnosti žáka a jeho sociálních kompetencí. 

Obsahové složky všeobecného vzdělávání se skládají z: 

- vzdělávání jazykového v oblasti českého jazyka a literatury, kde je výuka zaměřena 

především na rozvoj komunikativní dovednosti žáků, užívání jazyka jako prostředku 

k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací a podílí se rovněž na 

rozvoji sociálních kompetencí žáků; 

- vzdělávání společenskovědního, které se realizuje v občanské nauce a jehož cílem 

je připravit žáky na jejich soukromý a občanský život v demokratické společnosti tak, aby se 

lépe orientovali ve společnosti a mohli se aktivně zapojit do ovlivňování veřejných 

záležitostí a dokázali řešit také své soukromé problémy; 

- vzdělání matematického, které se realizuje v předmětu matematika a které má žákům 

poskytnout základní matematické vědomosti potřebné k osvojení učiva odborných předmětů 

a řešení praktických úkolů denní potřeby; základní matematické dovednosti jsou aplikovány 

v odborných předmětech; 

- vzdělání estetického, které se realizuje v literárním vzdělávání v rámci předmětu český jazyk 

a literatura a přispívá k rozvoji zájmu žáků o četbu umělecky hodnotné literatury; 

k formování estetického cítění; 

- rozvoje tělesné kultury, realizovaného v předmětu tělesná výchova, s cílem vybavit žáky 

dovednostmi potřebnými pro péči o zdraví a tělesný rozvoj a podpořit jejich preference 

a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za zdraví a dále přispět 

ke všestrannému a harmonickému rozvoji žáků zvyšováním tělesné zdatnosti, rozvíjením 

pohybových schopností a prohlubováním vědomostí tvořících součást tělesné kultury; 

- vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, které se realizuje v předmětu 

informační a komunikační technologie, poskytuje žákům základní vědomosti ve využití 

prostředků IKT, umožňující využití těchto prostředků v profesních činnostech, ale 

i činnostech vykonávaných běžně v osobním životě. 

3.2 Odborné vzdělávání 

Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor teoretických vědomostí a praktických dovedností 

a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v povolání v oboru Truhlářské práce. 

Odborné vzdělávání se skládá z teoretického učiva zahrnutého v předmětech: odborné kreslení, 

materiály, technologie, truhlářské konstrukce, výrobní zařízení a učiva praktického charakteru, 

obsaženého v předmětu odborný výcvik. Při výuce v odborných vyučovacích předmětech se 

uplatňují aspekty estetické a ekologické. 

3.3 Klíčové kompetence 

V rámci všeobecně vzdělávací a odborné teoretické složky vzdělávání žáků oboru Truhlářské 

práce jsou rozvíjeny především klíčové kompetence komunikativní, personální, matematické 

aplikace, kompetence řešit problémové situace, kompetence využívat informační a komunikační 

technologie a pracovat s informacemi. 

Klíčové kompetence získané prostřednictvím vzdělávání mají žákům usnadňovat proces 

celoživotního vzdělávání a umožnit jim přizpůsobivěji reagovat na měnící se podmínky na trhu 

práce. 
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3.4 Profesní kompetence 

Z profesních kompetencí jsou rozvíjeny kompetence být schopen jednat hospodárně, adekvátně 

uplatňovat kritérium ekonomické efektivnosti, usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků 

a služeb, dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Žák při odborné přípravě získává 

souhrn teoretických a praktických znalostí, dovedností a návyků, které jsou důležité pro jeho 

profesní zařazení a výkon povolání. 

Žák je připravován na to, aby získal dobré základy, na kterých bude schopen postavit svoji 

profesní kariéru. 

Do výuky vzdělávacího oboru jsou začleněna čtyři průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

Stěžejní část výuky je začleněna do výuky společenskovědních předmětů. Výuka 

k odpovědnému a demokratickému občanství prostupuje celým vzděláním (napříč všemi 

vyučovanými předměty) a základní podmínkou její realizace je demokratické klima školy, 

otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. 

Člověk a životní prostředí 

Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho 

realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného 

rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek 

a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na 

zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních 

směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti 

a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný 

přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným 

vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí, zdraví a využívání moderní 

techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. 

Člověk a svět práce 

Jednotlivé obsahové celky jsou začleněny do odpovídajících odborných a všeobecně 

vzdělávacích předmětů. V odborných předmětech je výuka zaměřena na oblasti uplatnění 

v příslušném oboru vzdělání, ve všeobecně vzdělávacích předmětech na schopnost přizpůsobovat 

se změněným podmínkám na trhu práce. Trh práce není konstantní, je dynamický, rozvíjí se a 

mění. Žák si musí uvědomovat potřebu celoživotního učení, pokud bude chtít na trhu práce 

uspět. Pozornost tématu je věnována systematicky po celou dobu studia. 

Informační a komunikační technologie 

Informační a komunikační technologie pronikají v dnešní době do všech oborů a činností 

člověka. Práce s nimi je nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup mladého člověka do života. 

Absolvent školy by měl umět využívat tyto technologie pro pracovní potřeby a také v osobním 

životě. 

Průřezové téma je převážně realizováno v samostatném vyučovacím předmětu informační 

a komunikační technologie. V průběhu výuky zasahuje i do témat dalších všeobecně 

vzdělávacích a odborných předmětů. 

4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

Cílem výchovně vzdělávacího procesu je rozvoj kompetencí žáka. Hodnocení je významnou 

součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je totiž důležitou zpětnou vazbou, kterou žáci i učitelé 

potřebují pro kontrolu své práce. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi informace o tom, jak 

danou problematiku zvládá, jak využívá to, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. 

Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby nedostatky 
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odstranil. Na základě zvládnutí nebo nezvládnutí učiva je možné zařadit novou učební látku nebo 

se k učivu znovu vrátit. Včasná zpětná vazba posiluje ještě více efektivní učení. 

Výsledky průběžného vzdělávání a hodnocení vzdělávání na vysvědčení jsou vyjádřeny 

klasifikačními stupni prospěchu: 1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatečný, 

5 - nedostatečný. Žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče zletilých žáků jsou o průběžné 

a konečné klasifikaci informováni prostřednictvím systému Bakaláři, po zadání jedinečného 

uživatelského jména a hesla, na webových stránkách školy. Dvakrát ročně jsou informace 

předávány na třídních schůzkách. 

- Zásady průběžného hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

Průběžné hodnocení je hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých předmětech, 

stanovených učebním plánem. Učitel na začátku každého pololetí školního roku stanoví své 

požadavky ke klasifikaci ve svém předmětu. Z vyučovacích předmětů jsou žáci klasifikováni dle 

platného školního řádu, s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáka. Součástí hodnocení 

jsou seminární práce, referáty, domácí úkoly, zvýšená aktivita při vyučování a účast na 

soutěžích. 

Žák má právo být prokazatelně seznámen s průběžným hodnocením z každého předmětu. Učitel 

prokazatelně oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace. 

- Zásady hodnocení vzdělávání na vysvědčení 

Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období 

se hodnotí výsledky průběžné klasifikace, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň 

prospěchu se neurčuje na základě průměru dosaženého průběžného hodnocení v daném 

klasifikačním období. Žák, který nesplnil v průběhu klasifikačního období požadavky stanovené 

učitelem ke klasifikaci z daného předmětu, je nehodnocen. Rovněž může být nehodnocen, 

jestliže jeho absence v daném předmětu přesáhla 30 %. Bližší podmínky hodnocení žáků stanoví 

školní řád. 

5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

Podoba a forma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

vychází ze Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

- Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) jsou považováni žáci, kteří k naplnění 

svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání 

na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají 

právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského 

zákona (ŠZ), kdy podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. 

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 

odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. 

Na naší škole se nejčastěji setkáváme s žáky majícími vývojové poruchy učení (dyslexie, 

dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie), lehké mentální postižení, poruchy pozornosti, 

poruchy chování (hyperaktivita), zdravotní potíže (psychosomatické problémy, neurózy, sociální 

fobie), smyslové vady, problémy související s řečí (koktavost, špatná výslovnost) nebo jsou 

ohroženi projevy rizikového chování. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je v rámci SŠT věnována náležitá péče a patřičná 

pozornost vycházející z vyhlášky MŠMT ČR č. 27/2016 Sb. Přístup školy umožňuje 

individualizaci výuky podle plánu pedagogické podpory rozčleněné do pěti stupňů, které lze 

kombinovat podle potřeb žáka. 
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Možnosti podpůrných opatření pro žáky se SVP: 

• poradenská pomoc (speciální pedagog, výchovní poradci, metodici prevence), 

• uspořádání organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, 

• poskytnutí kompenzačních pomůcek, popřípadě speciálních učebních pomůcek, 

• úprava podmínek přijímání ke vzdělávání, 

• uvolnění celého nebo části předmětu z vyučování není-li rozhodující pro odborné 

zaměření absolventa, 

• modifikace očekávaných výstupů vzdělávání v rámci stanoveném příslušným 

RVP, 

• prodloužení délky středního vzdělávání až o 2 roky v případě potřeby, 

• úprava podmínek ukončování vzdělávání maturitní a závěrečnou zkouškou. 

Evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedou výchovní poradci jednotlivých 

úseků školy. Výchovní poradci úzce spolupracují s třídními učiteli žáků na vypracování plánů 

pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů podle specifických potřeb žáka. 

Domlouvají spolupráci školy s příslušnými pedagogicko-psychologickými poradnami, připravují 

podklady pro pedagogické rady, informují ostatní pedagogické pracovníky o SVP žáků, 

konzultují s vyučujícím i postup při řešení výukových a výchovných potíží, podílí se na volbě 

vhodných metod a forem práce pro konkrétní žáky včetně jejich hodnocení. 

Škola klade důraz na individualitu žáka, jemuž je upravena forma a obsah vzdělávání, respektuje 

se individuální tempo, je využíváno metody prodlouženého výkladu a možnosti doučování. 

Žákům je dodávána sebedůvěra a samozřejmostí je používání kompenzačních pomůcek. Při 

hodnocení žáků je využívána tolerance a možnost úlev a speciální vzdělávací potřeby jsou 

zohledněny jak v rámci přijímacího řízení, tak v průběžném hodnocení žáka u maturitní a 

závěrečné zkoušky. 

- Vzdělávání nadaných žáků 

V souladu se zněním ŠZ § 17 je povinností škol a školských zařízení vytvářet podmínky pro 

rozvoj nadaných žáků. Výuka by měla podněcovat rozvoj potenciálu žáků včetně různých druhů 

nadání a být zaměřena na to, aby se tato nadání mohla ve škole projevit a rozvíjet. 

Za nadaného žáka se podle § 27 odst. 1 vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní 

podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech 

rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Za žáka mimořádně nadaného se pak považuje především žák, jehož rozložení schopností 

dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých 

oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 

dovednostech (§ 27 odst. 2 vyhlášky). 

Motivování nadaných žáků pro zvyšování jejich vědomostní úrovně nad rámec ŠVP je cílem naší 

školy. Jedná se především o podporu zájmových činností, mimoškolních vzdělávacích aktivit, 

zkvalitnění znalostí a dovedností. Podporu mimořádně nadaných žáků považujeme za důležitou 

jak pro samotné žáky, tak pro celou společnost.  

Průběžně navazujeme na informace ze ZŠ a snažíme se kontinuálně vyhledávat a identifikovat 

nadané děti na základě pedagogické diagnostiky (pozorování žáka v kontextu školního prostředí, 

dotazníky, rozbory studijních výsledků). Na tomto základě jsou stanovena pravidla a zásady 

práce s nadanými žáky.  

Ve výuce je prosazován individuální přístup všech pedagogů, kteří žáka vyučují, koordinovaný 

třídním učitelem a výchovným poradcem. Dále jsou žáci zapojováni do skupinové výuky a 

týmové práce, využívány jsou náročnější metody výuky, samostudium, práce s informačními 

a komunikačními technologiemi. 
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Možnosti podpůrných opatření pro nadané žáky: 

• rozšířená výuka vybraných předmětů, 

• tvorba skupin žáků s upraveným tempem a přizpůsobenými metodami výuky, 

• vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu, 

• účast v odborných a dovednostních soutěžích a přehlídkách, 

• nabídka letních škol a stáží, 

• provádění odborného výcviku u firem ve větším rozsahu. 

Ředitel školy může za podmínek daných školským zákonem přeřadit mimořádně nadaného žáka 

do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. 
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ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Rozvíjení občanských a klíčových kompetencí 

Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby pracoval 

samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák 

správně zapojil do společnosti a uvědomil si možnosti svého dalšího rozvoje. Jednotný přístup 

pedagogů se promítá v jednotných požadavcích na chování žáka ve škole i na akcích 

organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. 

Upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí vede k zapojení žáka do kolektivu, ve kterém 

nejen uplatní své schopnosti, ale bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi. 

Komunikativní dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, neverbální, písemné i s využitím 

informačních a komunikačních technologií (IKT). Oblast využití IKT je zaměřena nejen 

na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodném využití těchto znalostí 

ve svém osobním i pracovním životě. 

Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních 

úkolů a aby zodpovídal za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. 

Přehled začlenění průřezových témat do výuky 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

Občan v demokratické společnosti 

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů 

a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. 

Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské 

gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného 

aktivního občana. 

Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž 

se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace 

je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. 

Člověk a životní prostředí 

Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho 

realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného 

rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek 

a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na 

zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních 

směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti 

a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný 

přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným 

vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní 

techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. 

Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: 
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- pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, 

regionálními a globálními environmentálními problémy; 

- chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; 

- porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve 

vztahu k udržitelnému rozvoji; 

- respektovali principy udržitelného rozvoje; 

- získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a 

právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje; 

- samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s 

prostředím a z různých informačních zdrojů; 

- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů; 

- osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí 

v osobním a profesním jednání; 

- dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; 

- osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví; 

Toto průřezové téma je zahrnuto do jednotlivých předmětů. 

Člověk a svět práce 

Cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je vybavit žáka praktickými dovednostmi a 

informacemi pro jeho budoucí pracovní život tak, aby byl schopen efektivně reagovat na 

dynamický rozvoj trhu práce a měnící se požadavky na pracovníky. Prostřednictvím kariérového 

vzdělávání si žák osvojí znalosti a především dovednosti pro řízení své kariéry a života (Career 

Managment Skills), které využije pro cílené plánování a odpovědné rozhodování o svém 

osobním rozvoji, dalším vzdělávání a seberealizaci v profesních záměrech. Zároveň se naučí 

přijímat změny ve své profesní kariéře jako běžnou součást života. 

Informační a komunikační technologie 

Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých 

zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována 

podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. 

Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a 

komunikačních technologií. 

V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních 

a komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého 

hospodářství. Informační a komunikační technologie stále více pronikají i do tradičních sektorů, 

prostupují občanskými a společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento 

vývoj přináší nové pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází 

k přesunu zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně. 

Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé 

na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. Informační a komunikační technologie 

již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, ale také do většiny činností, a to bez ohledu 

na intelektuální úroveň, na které jsou vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky 

na práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů 

vzdělání. 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci 

pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci 

jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních 

technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání 

(tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako 

v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. 
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PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

Škola: Střední škola technická, Most, p. o. 

Kód a název RVP: 33-56-E/01Truhlářská a čalouněná výroba 

Název ŠVP: Truhlářské práce 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti 

a obsahové okruhy 

Min. počet 

týdenních 

vyučovacích 

hodin celkem 

Vyučovací předmět 

Počet 

týdenních 

vyučovacích 

hodin celkem 

Využití 

disponibilních 

hodin 

Jazykové vzdělávání 

- Český jazyk 
2 64 

    

Český jazyk 

a literatura 
2 64  

Občanský vzdělávací 

základ 
3 96 

    

Občanská nauka 3 96  

Matematické 

vzdělávání 
3 96 

    

Matematika 3 96  

Estetické vzdělávání 1 32 

    

Český jazyk 

a literatura 
1 32  

Vzdělávání pro 

zdraví 
3 96 

    

Tělesná výchova 6 192 3 

Vzdělávání v IKT 3 96 

    

Informační 

a komunikační 

technologie 

3 96  

Technická a 

technologická 

příprava 

20 640 

    

Odborné kreslení 4 128 

 

Materiály 4 128 

Technologie 7 224 

Truhlářské 

konstrukce 
2 64 

Výrobní zařízení 3 96 

Truhlářská výroba 35 1120 
    

Odborný výcvik 60 1920 25 

Disponibilní hodiny 26 832     

Celkem 96 3 072  98 3 136 28 

  



Střední škola technická, Most, příspěvková organizace ŠVP: Truhlářské práce 

20 

 

  



Střední škola technická, Most, příspěvková organizace ŠVP: Truhlářské práce 

21 

RÁMCOVÝ UČEBNÍ PLÁN 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
Minimální počet vyučovacích hodin 

za studium 

 Za týden Celkem 

Český jazyk a literatura 3 96 

Občanská nauka 3 96 

Matematika 3 96 

Tělesná výchova 6 192 

Informační a komunikační technologie 3 96 

Odborné kreslení 4 128 

Materiály 4 128 

Technologie 7 224 

Truhlářské konstrukce 2 64 

Výrobní zařízení 3 96 

Odborný výcvik 60 1920 

Celkem 98 3 136 

Poznámky: 

1. Počet povinných vyučovacích hodin týdně je minimálně 29, maximální počet vyučovacích 

hodin je stanoven Školským zákonem, § 26, odst. 2. 

2. Rámcový učební plán může být na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledků a zkušeností 

z výuky upraven. Pro případné úpravy je závazné rámcové rozvržení obsahu vzdělání ve 

ŠVP podle RVP daného oboru vzdělání. 

3. Předměty český jazyk a literatura, občanská nauka a tělesná výchova jsou proporcionálně 

zastoupeny ve všech ročnících. 

4. Učební plán může ředitel školy upravit až do výše 10 % hodinové dotace, přitom žádný 

základní předmět nesmí být zrušen, nesmí být překročen celkový počet týdenních 

vyučovacích hodin a hodinová dotace teoretických odborných předmětů nesmí poklesnout 

pod stanovené minimum. 

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů může ředitel školy na základě doporučení 

předmětových komisí upravit až do 30 % obsahu s ohledem na nové technologie, 

modernizaci oboru, podmínek v regionu a požadavky sociálních partnerů. Pořadí 

probíraných tematických celků lze měnit, avšak je nutné respektovat mezipředmětové 

vztahy. 

6. Průměrný počet vyučovacích hodin ve třídě za týden je s ohledem na nezbytné dělení tříd 

na skupiny při teoretickém i praktickém vyučování stanoven v rozsahu uvedeném v platném 
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znění nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře 

zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný 

ze státního rozpočtu. 
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KONKRETIZOVANÝ UČEBNÍ PLÁN 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

Zkratka 

předmětu 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura CJL 1 1 1 3 

Občanská nauka OBN 1 1  1 3 

Matematika MAT 1 1 1 3 

Tělesná výchova TEV 2 2  2 6 

Informační a komunikační technologie IKT 1 1  1 3 

Odborné kreslení ODK 1 1 2 4 

Materiály MTY 2 2 - 4 

Technologie TEC 2 2 3 7 

Truhlářské konstrukce TKC - 1 1 2 

Výrobní zařízení VYZ 1 1 1 3 

Odborný výcvik ODV 18 21 21 60 

CELKEM  30 34 34 98 

Poznámky: 

1. Celkový týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících činí 30, 34 a 34. V období 

teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. 

Doporučuje se dle možnosti zařadit další hodiny tělesné výchovy. 

2. Základní předměty představují základ vzdělání v učebním oboru - jsou v nich zahrnuty 

vyučovací předměty všeobecně vzdělávací a odborné. 

Všeobecně vzdělávací a odborné vyučovací předměty se vyučují podle učebních osnov, které 

jsou nedílnou součástí tohoto školního vzdělávacího programu. 

3. Škola může v odůvodněných případech provést přesun hodinových dotací v jednotlivých 

ročnících. Celkový počet vyučovacích hodin jednotlivých předmětů musí být zachován. 

Předměty český jazyk a literatura, občanská nauka a tělesná výchova musí být zastoupeny 

ve všech ročnících. 

4. Učivo v učebních osnovách odborných předmětů je rozvrženo do jednotlivých ročníků 

v souladu s konkretizovaným učebním plánem. Rozpis učiva je rámcový, bez stanovení počtu 

vyučovacích hodin pro jednotlivé tematické celky. 

5. Učební plán je možné v povinných vyučovacích předmětech upravit se souhlasem ředitele 

až do výše 10 % z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. 

Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní 

počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem. 
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6. Vyučující mohou se souhlasem ředitele provést v učebních osnovách úpravu vzdělávacího 

obsahu v rozsahu 30 % celkové hodinové dotace v ročníku, směřující zejména k inovacím 

vzdělávacího obsahu a promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí být v rozporu 

s Rámcovým vzdělávacím programem. 

Přehled využití týdnů ve školním roce 

Školní rok trvá 40 týdnů. Učivo je v učebních osnovách rozvrženo do 32 týdnů. 

Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 32 

Sportovní kurzy 1 1 - 

Exkurze 1 1 1 

Závěrečná zkouška - - 1 

Časová rezerva 6 6 6 

Celkem týdnů 40 40 40 

Poznámka: 

Sportovní kurzy (lyžařský výcvikový zájezd a sportovně turistický kurz) se organizují v souladu 

s metodickými pokyny MŠMT k organizování lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických 

kurzů. Mohou být organizovány i v jiném ročníku, než je uvedeno v přehledu. 
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Jazykové vzdělávání v českém jazyce a literatuře vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému 

jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového 

vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku 

k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Jazykové vzdělávání 

se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i literární 

vzdělávání a naopak literární vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový 

projev žáků. 

1.2 Charakteristika učiva 

Učivo je rozděleno do tří ročníků. Jednotlivé tematické celky na sebe ne vždy navazují, zvláště 

v literární výuce. Obsahově, zvláště v jazykové výuce, navazuje na učivo ZŠ. Využívá 

vědomostí v praktickém užití jazyka, v mluvené i psané formě. 

1.3 Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

V této oblasti výuka využívá znalostí obsahů a děje některých základních světových románů 

a kinematografie. Žáci o příbězích diskutují a zaujímají vlastní postoje. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

- uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; 

- využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali 

se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; 

- chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; 

- získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem 

s ohledem na jejich uživatele. 

1.4 Výukové strategie (pojetí výuky) 

Základem výuky je užití všech forem jazyka: tedy v psané i mluvené podobě. 

1.5 Hodnocení výsledků žáků 

Kritéria hodnocení odpovídají Klasifikačnímu řádu. Jednotlivá hodnocení se provádějí 

klasifikačními stupni 1 – 5. Hodnocení je prováděno ústním zkoušením, orientačními písemnými 

pracemi, které následují vždy po teoretickém výkladu látky, a čtvrtletními písemnými pracemi. 

Na opravu a rozbor těchto čtvrtletních prací je vyčleněna ještě jedna vyučovací hodina. 

Na schopnostech žáků prakticky uplatnit teoretické znalosti při řešení úloh je kladen hlavní 

důraz. 

Vyučující také zohledňuje samostatnost projevu žáka, jeho aktivitu i znalost současných 

moderních komunikačních metod. 
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1.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Učivo směřuje k tomu, aby žáci: 

- uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; 

- využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali 

se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; 

- chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; 

- získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem 

s ohledem na jejich uživatele; 

- chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. 

Kompetence k učení, (žák): 

- poslouchá s porozuměním mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.); 

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

učení ze strany jiných lidí; 

- uplatňuje různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umí vyhledávat 

a zpracovávat informace; 

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

Kompetence k řešení problémů, (žák): 

- porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení 

problému, navrhuje způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodňuje jej, vyhodnocuje 

a ověřuje správnost zvoleného postupu a dosažených výsledků; 

- volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

Komunikativní kompetence, (žák): 

- formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně; 

- snaží se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 

- vyjadřuje se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených 

i psaných a vhodně se prezentuje. 

Personální a sociální kompetence, (žák): 

- adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je 

pozitivně ovlivňuje, je připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti; 

- je finančně gramotný; 

- má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

- ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí; 

- podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje 

návrhy druhých; 

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

v různých situacích; 

- pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností; 

- přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly; 

- přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předchází osobním konfliktům, 

nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým; 

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

přijímá radu i kritiku; 

- stanoví si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek. 
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Občanské kompetence a kulturní povědomí, (žák): 

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

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

k uplatňování hodnot demokracie; 

- podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a má k nim vytvořen pozitivní 

vztah; 

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

a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých; 

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

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, (žák): 

- má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomuje si 

význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám; 

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

rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; 

- 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. 

Matematické kompetence, (žák): 

- aplikuje matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích; 

- aplikuje znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; 

- čte různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); 

- používá pojmy kvantifikujícího charakteru; 

- provádí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; 

- správně používá a převádí běžné jednotky. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi, (žák): 

- pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií; 

- uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů 

a kriticky přistupuje k získaným informacím, je mediálně gramotný; 

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

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

- Občan v demokratické společnosti 

Žáci se učí chápat ovládání jazyka jako komunikačního prostředku mezi lidmi jako nástroj 

demokratizace společnosti. 

- Člověk a svět práce 

Žáci chápou ovládání jazyka jako komunikačního prostředku jako relevantní instrument 

komunikace v pracovním procesu. 

- Informační a komunikační technologie 

Žáci chápou zvládnutí jazyka jako východisko pro zvládnutí počítačové gramotnosti. 

  



Střední škola technická, Most, příspěvková organizace ŠVP: Truhlářské práce 

28 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do jednotlivých ročníků 

Český jazyk 

1. ročník 

0,5 hodiny týdně, celkem 16 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Obecně o jazyce 

- Tvoření slov 

Žák: 

- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy 

a ve vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci, 

- řídí se zásadami správné výslovnosti, 

- pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka, 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu, 

- umí klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi, 

- má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů, 

- v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví, 

- orientuje se ve výstavbě textu, 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit) i negativní (kritizovat, 

polemizovat). 

Práce s textem 

- Informatická výchova, knihovny a jejich 

služby, noviny, časopisy a jiná periodika, 

internet 

- Zpětná reprodukce textu 

- Práce s různými příručkami pro školu 

i veřejnost 

- Techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení 

studijní), orientace v textu 

Žák: 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní, 

- (pochválit) i negativní (kritizovat, 

polemizovat), 

- zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim 

kriticky, 

- řídí se zásadami správné výslovnosti, 

- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy 

a ve vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci, 

- samostatně zpracovává informace, 

- má přehled o knihovnách a jejich službách, 

- má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů. 

Slohová cvičení 

- Slohové rozvrstvení 

- Jazyková cvičení, práce s pravidly 

- Procvičování dalších pravopisných jevů 

Žák: 

- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy 

a ve vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci, 

- řídí se zásadami správné výslovnosti, 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu, 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně 
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a srozumitelně, 

- používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů, 

- v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví, 

- orientuje se ve výstavbě textu. 

Český jazyk 

2. ročník 

0,5 hodina týdně, celkem 16 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Jazykový výcvik 

- Praktické procvičování mluvnice 

- Shrnující pravopisná cvičení 

Žák: 

- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy 

a ve vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci, 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu, 

- pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka, 

- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky 

a chyby, 

- v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví, 

- orientuje se ve výstavbě textu. 

Slohová cvičení 

- Krátké slohové útvary 

- Rozbor reklamních textů 

Žák: 

- pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka, 

- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky 

a chyby, 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně 

a srozumitelně, 

- rozumí obsahu textu i jeho částí, 

- má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů, 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit) i negativní (kritizovat, 

polemizovat), 

- odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru 

v základních útvarech odborného stylu, 

především popisného a výkladového. 

Český jazyk 

3. ročník 

0,5 hodina týdně, celkem 16 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Větná stavba 

- Věta, větná stavba, druhy vět, souvětí 

- Věta podle členitosti 

Žák: 

- vhodně se prezentuje a obhajuje svá 

stanoviska, 
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- Cvičení - přednese krátký projev, 

- pořizuje z odborného textu výpisky, 

- v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví, 

- orientuje se ve výstavbě textu, 

- vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi. 

Slohový výcvik 

- Slohové postupy, styly 

- Slohové práce: popis prostý, umělecký 

- Charakteristiky 

- Publicistika 

- Žádost, životopis 

Žák: 

- nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak, 

- vhodně se prezentuje a obhajuje svá 

stanoviska, 

- přednese krátký projev, 

- samostatně zpracovává informace, 

- v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví, 

- orientuje se ve výstavbě textu, 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit) i negativní (kritizovat, 

polemizovat), 

- rozpozná funkční styl a v typických 

příkladech slohový útvar, 

- posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu, 

- odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru 

v základních útvarech odborného stylu, 

především popisného a výkladového, 

- vytvoří základní útvary administrativního 

stylu, 

- vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi, 

- má přehled o knihovnách a jejich službách. 

Literatura 

1. ročník 

0,5 hodiny týdně, celkem 16 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Umění a umělecké dílo 

- Kulturních instituce v ČR a v regionu 

- Četba a interpretace literárního textu 

- Výtvarný projev a jeho vnímání 

- Umění v architektuře 

Žák: 

- na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění, 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl, 

- orientuje se v nabídce kulturních institucí. 

Umělecká funkce 

- Národnosti na území ČR 

- Kultura národností ČR 

Žák: 

- orientuje se v nabídce kulturních institucí, 

- porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území. 
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Literatura 

2. ročník 

0,5 hodiny týdně, celkem 16 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Umělecké směry 

- Charakteristika základních uměleckých 

směrů 

- Příklady z regionu 

Žák: 

- uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře, 

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, 

- na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění, 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl, 

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, 

- porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území. 

Ukázky z literatury 

- Počátky písemnictví, lidová slovesnost 

- Antický svět, Bible 

- Písemnictví na našem území 

- Osobnosti naší literatury 

- Lidské vlastnosti v literatuře 

- Současný svět v literatuře 

Žák: 

- uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře, 

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, 

- vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi, 

- rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů, 

- postihne sémantický význam textu. 

Literatura 

3. ročník 

0,5 hodiny týdně, celkem 16 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Filmové umění 

- Odborná filmová periodika 

- Český a světový film 

- Rozbor filmové recenze 

Žák: 

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, 

- text interpretuje a debatuje o něm, 

- orientuje se v nabídce kulturních institucí, 

- popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci. 
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OBČANSKÁ NAUKA 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Obecným cílem občanského vzdělávacího základu v odborném školství je připravit žáky 

na aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Občanský vzdělávací základ směřuje 

k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými 

občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též 

pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich 

současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat 

a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí. 

1.2 Charakteristika učiva 

V občanském vzdělávacím základu je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale 

na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání. K této dobré přípravě je samozřejmě 

třeba vybraných vědomostí a dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci historického 

vědomí (především v dějinách 20. století), dále také ke kultivaci politického, sociálního, 

právního a ekonomického vědomí žáků a k posilování jejich mediální a finanční gramotnosti. 

1.3 Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Občanský vzdělávací základ usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, 

postojů, preferencí a hodnot: 

- jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně; 

- cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování 

a zdokonalování; preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když 

má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita,…), jednat v souladu s humanitou 

a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat 

meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně; 

- kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat 

se manipulovat; 

- uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej; 

- na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe 

sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, 

intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti; 

- cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje; 

- vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit 

se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu; 

- chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně 

v diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi. 
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1.4 Výukové strategie (pojetí výuky) 

Strategie výuky vychází především v kombinaci teorie a praxe, praktická část převažuje. 

Teoretický výklad je doplněný různými metodami řešení typických příkladů z praktického 

života. Výuka je dělena na frontální vyučování a samostatnou práci žáků individuálně a ve 

skupinách. 

1.5 Hodnocení výsledků žáků 

Kritéria hodnocení odpovídají Klasifikačnímu řádu. Jednotlivá hodnocení se provádějí 

klasifikačními stupni 1 - 5, jednotlivé stupně mají různou tzv. váhu známky v rozmezí 1-10. 

Hlavní důraz je kladen na schopnosti žáků prakticky uplatnit teoretické znalosti při řešení úloh. 

Uplatňují se dvě základní formy hodnocení - ústní a písemná. 

1.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Učivo směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto kompetence: 

- využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku 

s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického 

i filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního 

a sociálního charakteru; 

- získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených 

slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů 

(např. film); 

- formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické 

ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery. 

Kompetence k učení 

- má pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

- ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 

- poslouchá s porozuměním mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizuje si 

poznámky; 

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

- zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

Kompetence k řešení problémů 

- porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení 

problému, navrhuje způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodňuje jej, vyhodnocuje 

a ověřuje správnost zvoleného postupu a dosažených výsledků; 

- spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení); 

- volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

Komunikativní kompetence 

- formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně; 

- účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje; 

- vyjadřuje se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených 

i psaných a vhodně se prezentuje; 

- zaznamená písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí. 

Personální a sociální kompetence 

- ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí; 
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- posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání a chování 

v různých situacích; 

- pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností; 

- přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly; 

- přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předchází osobním konfliktům, 

nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým; 

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

přijímá radu i kritiku; 

- stanoví si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

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

- vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; 

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

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

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

k uplatňování hodnot demokracie; 

- podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a má k nim vytvořen pozitivní 

vztah; 

- 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 

i světovém kontextu; 

- zajímá se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

- má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i k vzdělávání; 

- uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím 

se pracovním podmínkám; 

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

- cílevědomě a zodpovědně rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

- pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; 

- pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií; 

- pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií; 

- uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů 

a kriticky přistupuje k získaným informacím, je mediálně gramotný; 

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

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

- Občan v demokratické společnosti 

Výuka posiluje sebevědomí, sebe odpovědnost žáka, učí žáky přijímat kompromisy, kritiku 

od jiných lidí a kriticky hodnotit své vlastní studijní a pracovní výsledky. 

- Člověk a svět práce 

Umožňuje základní orientaci žáka v pracovním prostředí a na trhu práce. 

- Člověk a životní prostředí 
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Umožňuje základní orientaci žáka v ekologii a vytváření kladného vztahu k životnímu 

prostředí a jeho přetváření. 

- Informační a komunikační technologie 

Žáci využívají především pro získávání informací z celosvětové sítě Internet. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

Při výuce občanské nauky jsou žáci vedeni k uplatňování mezipředmětových vztahů a zvyšování 

motivace k dalšímu vzdělávání. Výraznou úlohu zde plní vazba na český jazyk a literaturu, 

tělesnou výchovu, informační a komunikační technologii atd. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do jednotlivých ročníků 

Občanská nauka 

1. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Člověk ve společnosti 

- lidská společnost a společenské skupiny, 

současná česká společnost, její vrstvy 

- odpovědnost, slušnost, optimismus a dobrý 

vztah k lidem jako základ demokratického 

soužití v rodině i v širší komunitě 

- sociální nerovnost a chudoba v současné 

společnosti 

- hospodaření jednotlivce a rodiny; řešení 

krizových finančních situací, sociální 

zajištění občanů 

- rasy, národy a národnosti; většina 

a menšiny ve společnosti – klady 

vzájemného obohacování a problémy 

multikulturního soužití; genocida v době 

druhé světové války, jmenovitě Slovanů, 

Židů, Romů a politických odpůrců; 

migrace v současném světě, migranti, 

azylanti 

- postavení mužů a žen v rodině 

a ve společnosti 

- víra a ateismus, náboženství a církve, 

náboženská hnutí a sekty, náboženský 

fundamentalismus 

Žák: 

- popíše na základě pozorování lidí kolem 

sebe a informací z médií, jak jsou lidé 

v současné české společnosti rozvrstveni 

z hlediska národnosti, náboženství 

a sociálního postavení; vysvětlí, proč sám 

sebe přiřazuje k určitému etniku (národu, 

…), 

- dovede aplikovat zásady slušného chování 

v běžných životních situacích; uvede 

příklady sousedské pomoci a spolupráce, 

lásky, přátelství a dalších hodnot, 

- uvede, jaká práva a povinnosti pro něho 

vyplývají z jeho role v rodině, ve škole, 

na pracovišti, 

- dovede sestavit fiktivní odpovědný 

rozpočet životních nákladů, 

- uvede základní lidská práva, která jsou 

zakotvena v českých zákonech – včetně 

práv dětí, popíše, kam se obrátit, když jsou 

lidská práva ohrožena, 

- uvede příklady jednání, které demokracii 

ohrožuje (sobectví, korupce, kriminalita, 

násilí, neodpovědnost, …), 

- vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, 

událostí a lidí v médiích (mediální obsahy) 

přijímat kriticky, 

- uvede, k čemu je pro občana dnešní doby 

prospěšný demokratický stát a jaké má ke 

svému státu a jeho ostatním lidem občan 

povinnosti, 

- popíše, čím se zabývá policie, soudy, 

advokacie a notářství, 

- uvede, kdy je člověk způsobilý k právním 
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úkonům a má trestní odpovědnost, 

- vysvětlí, co má vliv na cenu zboží, 

- dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 

kontaktovat případného zaměstnavatele 

a úřad práce, prezentovat své pracovní 

dovednosti a zkušenosti, 

- popíše, co má obsahovat pracovní smlouva, 

- dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, 

podle mapy popíše její polohu a vyjmenuje 

sousední státy, 

- popíše státní symboly, 

- vysvětlí, k jakým nadnárodním uskupením 

ČR patří a jaké jí z toho plynou závazky, 

- vysvětlí na příkladech osudů lidí (např. 

civilistů, zajatců, Židů, Romů, příslušníků 

odboje,…), jak si nacisté počínali 

na okupovaných územích, 

- objasní, jak se mají řešit konflikty mezi 

vrstevníky a žáky, co se rozumí šikanou 

a vandalismem a jaké mají tyto jevy 

důsledky, 

- vysvětlí, proč občané platí daně, sociální 

a zdravotní pojištění. 

Člověk jako občan v demokratickém státě 

- lidská práva, jejich obhajování, veřejný 

ochránce práv, práva dětí 

- svobodný přístup k informacím; média 

(tisk, televize, rozhlas, internet), funkce 

médií, kritický přístup k médiím, média 

jako zdroj zábavy a poučení 

- stát a jeho funkce, ústava a politický 

systém ČR, struktura veřejné správy, 

obecní a krajská samospráva 

- politika, politické strany, volby, právo volit 

- politický radikalismus a extremismus, 

aktuální česká extremistická scéna a její 

symbolika, mládež a extremismus 

- občanská společnost, občanské ctnosti 

potřebné pro demokracii a multikulturní 

soužití 

- základní hodnoty a principy demokracie 

Žák: 

- uvede základní lidská práva, která jsou 

zakotvena v českých zákonech, 

- včetně práv dětí, popíše, kam se obrátit, 

když jsou lidská práva ohrožena, 

- uvede příklady jednání, které demokracii 

ohrožuje (sobectví, korupce, kriminalita, 

násilí, neodpovědnost…), 

- vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, 

událostí a lidí v médiích přijímat kriticky; - 

uvede, k čemu je pro občana dnešní doby 

prospěšný demokratický stát a jaké má ke 

svému státu občan povinnosti, 

- uvede nejvýznamnější české politické 

strany, vysvětlí, proč se uskutečňují 

svobodné volby a proč se jich mají lidé 

zúčastnit; popíše, podle čeho se může 

občan orientovat, když zvažuje nabídku 

politických stran, 

- uvede příklady extremismu, např. na 

základě mediálního zpravodajství nebo 

pozorováním jednání lidí kolem sebe; 

vysvětlí, proč jsou extremistické názory a 

jednání nebezpečné, 

- uvede konkrétní příklad pozitivní občanské 

angažovanosti, 

- uvede základní zásady a principy, na nich 

je založena demokracie, 

- v konkrétních příkladech ze života rozliší 
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pozitivní jednání (tj. jednání, které je v 

souladu s občanskými ctnostmi a etikou), 

od špatného - nedemokratického jednání; - 

objasní, jak se mají řešit konflikty mezi 

vrstevníky a žáky, co se rozumí šikanou a 

vandalismem a jaké mají tyto jevy 

důsledky. 

POZNÁMKA V průběhu školního roku bude prováděné 

opakování učiva a klasické formy vyučování 

doplněny exkurzemi. 

Občanská nauka 

2. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Člověk a právo 

- právo a spravedlnost, právní stát, právní 

ochrana občanů, právní vztahy 

- soustava soudů v ČR; právnická povolání 

(notáři, advokáti, soudcové) 

- právo a mravní odpovědnost v běžném 

životě; vlastnictví; smlouvy; odpovědnost 

za škodu, práva spotřebitele 

- manželé a partneři; děti v rodině, domácí 

násilí 

- trestní právo: trestní odpovědnost, tresty 

a ochranná opatření, orgány činné 

v trestním řízení (policie, státní 

zastupitelství, vyšetřovatel, soud) 

- kriminalita páchaná na mladistvých 

a na dětech; kriminalita páchaná 

mladistvými 

Žák: 

- popíše, čím se zabývá policie, soudy, 

advokacie a notářství, 

- uvede, kdy je člověk způsobilý k právním 

úkonům a má trestní odpovědnost;  

- dovede reklamovat koupené zboží nebo 

služby, 

- dovede z textu smlouvy (např. o koupi 

zboží, cestovním zájezdu, pojištění, půjčce) 

zjistit, jaké mu z ní vyplývají povinnosti a 

práva a jaké jsou důsledky neznalosti 

smlouvy, a to včetně jejích všeobecných 

podmínek, 

- na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva 

spotřebitele, 

- vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi a 

rodiči, mezi manželi; dovede v této oblasti 

práva vyhledat informace a pomoc při 

řešení konkrétního problému, 

- popíše postupy vhodného jednání, stane-li 

se svědkem nebo obětí kriminálního 

jednání (šikana, lichva, násilí, vydírání…). 

POZNÁMKA V průběhu školního roku bude prováděno 

opakování jednotlivých tematických celků, 

návštěva bank, pojišťoven, soudů a státních 

institucí v rámci exkurzí. 
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Občanská nauka 

3. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Česká republika 

- Evropská unie a její význam pro Českou 

republiku 

- ČR a její sousedé 

- České státní a národní symboly 

- ČR a evropská integrace 

Žák: 

- dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, 

podle mapy popíše její polohu a vyjmenuje 

sousední státy; - popíše státní symboly, 

- popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti 

a výhody z členství v EU plynou našim 

občanům. 

Evropa a soudobý svět 

- současný svět: bohaté a chudé země, 

velmoci; ohniska napětí v soudobém světě 

- globalizace 

- globální problémy 

- nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu 

ve světě 

Žák: 

- uvede příklady velmocí, zemí vyspělých, 

rozvojových a zemí velmi chudých (včetně 

lokalizace na mapě), 

- na příkladech z hospodářství, kulturní sféry 

nebo politiky popíše, čemu se říká 

globalizace, 

-  uvede hlavní problémy dnešního světa 

(globální problémy), lokalizuje na mapě 

aktuální ohniska napětí ve světě, 

- na příkladu (z médií nebo z jiných zdrojů) 

vysvětlí, jakých metod používají teroristé a 

za jakým účelem. 

Člověk a hospodářství 

- trh a jeho fungování (zboží, nabídka, 

poptávka, stanovení ceny)  

- hledání zaměstnání, služby úřadů práce 

-  nezaměstnanost, podpora v 

nezaměstnanosti, rekvalifikace  

- vznik, změna a ukončení pracovního 

poměru 

- povinnosti a práva zaměstnance a 

zaměstnavatele  

- druhy škod, předcházení škodám, 

odpovědnost za škodu 

-  peníze, hotovostní a bezhotovostní peněžní 

styk (v tuzemské a zahraniční měně)  

- inflace  

-  pojištění (sociální, zdravotní a komerční) - 

mzda časová a úkolová  

- daně, daňové přiznání, služby peněžních 

ústavů 

- pomoc státu, charitativních a jiných 

institucí sociálně potřebným občanům 

 

Žák: 

- stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a 

DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle 

zákazníků, místa, období…, 

- rozpozná běžné cenové triky (cena bez 

DPH…) a klamavé nabídky, 

- dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 

kontaktovat případného zaměstnavatele a 

úřad práce, prezentovat své pracovní 

dovednosti a zkušenosti, 

- popíše, co má obsahovat pracovní smlouva; 

- dovede vyhledat poučení a pomoc v 

pracovněprávních záležitostech, 

- dovede si zřídit peněžní účet a sleduje 

pohyb peněz na svém účtu; používá 

nejběžnější platební nástroje, smění peníze 

za použití kursovní lístku, 

- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na 

příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, 

dlouhodobé finanční plánování a uvede 

příklady, jak se důsledkům inflace bránit, 

- dovede zjistit, jaké služby poskytuje 

konkrétní peněžní ústav (banka, 

pojišťovna) a na základě zjištěných 

informací posoudit, zda konkrétní služby 

jsou pro něho vhodné (např. půjčka), nebo 

nutné a výhodné, 
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- dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda a 

pracovní zařazení odpovídají pracovní 

smlouvě a jiným písemně dohodnutým 

podmínkám, 

- vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a 

zdravotní pojištění 

- dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v 

tíživé sociální situaci. 

POZNÁMKA V průběhu školního roku bude prováděné 

opakování učiva a klasické formy vyučování 

doplněny exkurzemi. 
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MATEMATIKA 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Matematické vzdělávání je významnou součástí obecné vzdělanosti. Jde o výchovu 

přemýšlivého člověka, který umí získané poznatky používat v různých životních situacích 

(v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, volném čase, budoucím 

zaměstnání, atd.) Rozvíjí logické myšlení, schopnost abstrakce, schopnost prostorové 

představivosti, vytváření úsudků. 

Znalosti žáků jsou využívány v dalších předmětech a samozřejmě v praxi. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- využívat matematických poznatků v praktickém životě v situacích, které souvisejí 

s matematikou; 

- efektivně numericky počítat, používat a převádět jednotky (délky, hmotnosti, času, objemu, 

povrchu, rovinného úhlu, rychlosti, měny apod.); 

- zkoumat a řešit problémy; 

- orientovat se v matematickém textu a porozumět zadání matematické úlohy, kriticky 

vyhodnotit informace kvantitativního charakteru získané z různých zdrojů (grafů, diagramů a 

tabulek) a správně se matematicky vyjadřovat. 

1.2 Charakteristika učiva 

Učivo je rozdělené do tří ročníků, jednotlivé tematické celky na sebe navazují. Obsahově učivo 

navazuje na učivo základní školy. Stálým opakováním a užíváním matematických postupů 

je upevňováno. Rozšiřuje poznatky o úpravách výrazů, rovnicích a nerovnicích, o funkcích atd. 

K tématu posloupnosti jsou zařazeny základy finanční matematiky, které jsou potřebné pro 

vlastní práci i vlastní rozhodování. 

Při výuce matematiky by měli žáci získat důvěru ve vlastní schopnosti, najít vhodnou míru 

sebevědomí a sebe odpovědnosti, posílit vlastnosti jako např. přesnost, houževnatost, důslednost, 

komunikativnost apod. 

1.3 Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

- pozitivní postoj k matematickému vzdělávání; 

- motivaci k celoživotnímu vzdělávání; 

- důvěru ve vlastní schopnosti, vytrvalost, houževnatost a kritičnost. 

1.4 Výukové strategie (pojetí výuky) 

Základem výuky je řešení praktických úkolů navazujících na teoretický výklad doplněný 

různými metodami řešení typových úloh. 

Metody: výuka je dělena na frontální vyučování a samostatnou práci žáků. 
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Pomůcky: učebnice – Matematika pro SOU a OU, Matematicko-fyzikální tabulky, dále žáci 

užívají rýsovací potřeby a kalkulátory, pro doplnění dataprojektor či interaktivní 

tabule. 

1.5 Hodnocení výsledků žáků 

Kritéria hodnocení odpovídají klasifikačnímu řádu. Jednotlivá hodnocení se provádějí 

klasifikačními stupni 1 – 5. Hodnocení je prováděno ústním zkoušením, orientačními písemnými 

pracemi, které následují vždy po teoretickém výkladu látky, čtvrtletními písemnými pracemi, 

ale i plněním domácích úkolů. Na opravu a rozbor těchto čtvrtletních prací je vyčleněna ještě 

jedna vyučovací hodina. Hlavní důraz je kladen na to, aby žáci dokázali uplatnit teoretické 

znalosti při řešení úloh. 

Vyučující také zohledňuje samostatnost projevu žáka a jeho aktivitu. Hodnocení je přizpůsobeno 

úrovni žáků. 

1.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Výuka matematiky podporuje rozvoj následujících klíčových kompetencí: 

- vhodné a přesné vyjadřování, správné a přehledné formulování myšlenek v ústní i písemné 

formě; 

- logické usuzování, posouzení, formulace a prosazování vlastních názorů, vhodná 

argumentace při obhajobě závěrů; 

- získání vhodné míry sebevědomí, přiměřené sebehodnocení, přijímání hodnocení od druhých 

lidí; 

- přesné plnění svěřených úkolů; 

- samostatné řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů; 

- výstižná formulace jádra problému, provádění reálného odhadu praktického problému; 

- získávání informací z otevřených zdrojů, zejména ze sítě internet; 

- využívání různých forem grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, atd.) reálných 

situací; 

- užívání funkcí i při práci s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních 

technologií; 

- efektivní učení. 

Kompetence k učení, (žák): 

- má pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

- ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 

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

učení ze strany jiných lidí; 

- uplatňuje různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umí efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace; 

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

- zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

Kompetence k řešení problémů, (žák): 

- porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení 

problému, navrhuje způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodňuje jej, vyhodnocuje 

a ověřuje správnost zvoleného postupu a dosažených výsledků; 

- spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení); 

- volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 
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Komunikativní kompetence, (žák): 

- dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb 

a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumí základní odborné terminologii 

a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě); 

- formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně; 

- snaží se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 

- účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje; 

- vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 

- vyjadřuje se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených 

i psaných a vhodně se prezentuje; 

- zpracuje běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty. 

Personální a sociální kompetence, (žák): 

- adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností 

je pozitivně ovlivňuje, je připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti, je finančně 

gramotný; 

- má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

- ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí; 

- podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje 

návrhy druhých; 

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

v různých situacích; 

- pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností; 

- přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly; 

- přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předchází osobním konfliktům, 

nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým; 

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

přijímá radu i kritiku; 

- stanoví si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí, (žák): 

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

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

k uplatňování hodnot demokracie; 

- podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a má k nim vytvořen pozitivní 

vztah; 

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

a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých; 

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

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, (žák): 

- má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomuje si 

význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám; 

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

rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; 

- 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. 
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Matematické kompetence, (žák): 

- aplikuje matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích; 

- aplikuje znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; 

- čte různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); 

- používá pojmy kvantifikujícího charakteru; 

- provádí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; 

- správně používá a převádí běžné jednotky. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi, (žák): 

- pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií; 

- uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů 

a kriticky přistupuje k získaným informacím, je mediálně gramotný; 

- získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

- Občan v demokratické společnosti: 

Výuka matematiky posiluje sebevědomí, sebe odpovědnost, učí žáky přijímat kompromisy, 

kritiku od jiných lidí a kriticky hodnotit své vlastní studijní a pracovní výsledky. 

- Člověk a svět práce: 

Výuka matematiky vede k posílení důvěry ve vlastní schopnosti, posiluje vlastnosti, jako 

jsou důslednost, důkladnost, přesnost, odpovědnost, pracovní morálku. Vede žáky k zájmu 

o celoživotní vzdělávání. 

- Člověk a životní prostředí: 

Při výuce matematiky upozorňujeme na různá nebezpečná chování ohrožující životní 

prostředí prostřednictvím získávání a vyhodnocování informací z médií, zpracování 

různých statistických údajů, vhodně volenými slovními úlohami. Pozitivní vztah 

k životnímu prostředí lze posílit vytvářením příjemného prostředí během výuky. 

- Informační a komunikační technologie: 

Při výuce matematiky žáci zpracovávají různé tabulky, grafy a přehledy pomocí výpočetní 

techniky. Zpracovávají referáty a seminární práce na základě informací získaných 

z celosvětové sítě Internet. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

Při výuce matematiky jsou žáci vedeni k uplatňování mezipředmětových vztahů a zvyšování 

motivace k dalšímu vzdělávání. Výuka matematiky je ovlivněna potřebami dalších předmětů, 

hlavně v odborné složce vzdělávání. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do jednotlivých ročníků 

Matematika 

1. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Operace s reálnými čísly 

- přirozená a celá čísla 

- racionální čísla 

- reálná čísla 

Žák: 

- provádí aritmetické operace s přirozenými 

a celými čísly, 

- používá různé zápisy racionálního čísla, 
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- procento a procentová část 

- jednoduché úrokování 

- mocniny a odmocniny 

- provádí aritmetické operace se zlomky a 

desetinnými čísly, 

- zaokrouhlí desetinné číslo, 

- znázorní reálné číslo na číselné ose, 

- určí druhou mocninu a odmocninu čísla 

pomocí kalkulátoru, 

- používá trojčlenku a řeší praktické úlohy s 

využitím procentového počtu, 

- pololetní písemná práce, její oprava a 

rozbor. 

Výrazy a jejich úpravy 

- výrazy s proměnnými 

- mnohočlen 

 

Žák: 

- určí hodnotu výrazu, 

- rozliší pojmy Výraz a Hodnota výrazu, 

- upravuje jednoduché výrazy, 

- ukázka výrazů z technické praxe, 

- vytváří výrazy ze svého  oboru a běžného 

života. 

Lineární rovnice 

 

Žák: 

- řeší jednoduché lineární rovnice o jedné 

neznámé, 

- vyhledává úlohy z každodenního života 

řešené rovnicí, 

- pololetní písemná práce, její oprava a 

rozbor, 

- opakování, 

- závěrečné hodnocení. 

Poznámka: - V průběhu školního roku bude prováděno 

průběžné opakování učiva a jeho 

hodnocení. 

- Jsou psány dvě pololetní písemné práce 

v rozsahu 1 vyučovací hodiny a 1 

vyučovací hodina je určena na rozbor práce 

a opravu. 

- Klasické formy vyučování jsou doplněny 

materiály v elektronické podobě a 

dostupnými učebními pomůckami. 

- Žák při řešení používá digitální technologii 

k získávání zdrojů informací. Žák při 

numerických výpočtech používá kalkulátor. 

Důraz je kladen na efektivní numerický 

výpočet.  

- Snaha vytvořit u žáků pozitivní postoj 

k matematickému vzdělávání. 

Matematika 

2. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Funkce 

 

Žák: 

- rozliší graf přímé a nepřímé úměrnosti, 

- vypočítá hodnotu y pro zadané x, 
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- sestrojí graf lineární funkce a přímé 

úměrnosti, 

- posoudí, kdy funkce roste nebo klesá, 

- ukázky funkcí z techniky a každodenního 

života, 

- pololetní písemná práce, její rozbor a 

oprava. 

Planimetrie 

- základní pojmy 

- trojúhelník 

- mnohoúhelníky 

- kružnice a kruh 

Žák: 

- využívá polohové a metrické vlastnosti 

základních rovinných útvarů při řešení 

úloh a problémů, 

- sestrojí trojúhelník, různé druhy 

rovnoběžníků a lichoběžník, 

-  z daných prvků určí jejich obvod a obsah, 

- určí obvod a obsah kruhu, 

- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, 

- pololetní písemná práce, její rozbor a 

oprava, 

- závěrečné opakování, 

- hodnocení a klasifikace žáků. 

Poznámka: - V průběhu školního roku bude prováděno 

průběžné opakování učiva a jeho 

hodnocení. 

- Jsou psány dvě pololetní písemné práce 

v rozsahu 1 vyučovací hodiny a 1 

vyučovací hodina je určena na rozbor 

práce a opravu. 

- Klasické formy vyučování jsou doplněny 

materiály v elektronické podobě a 

dostupnými učebními pomůckami. 

- Žák při řešení používá digitální technologii 

k získávání zdrojů informací.  

- Žák při numerických výpočtech používá 

kalkulátor. Důraz je kladen na efektivní 

numerický výpočet.  

- Snaha vytvořit u žáků pozitivní postoj 

k matematickému vzdělávání. 

Matematika 

3. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Stereometrie 

- Výpočet povrchů a objemů těles 

- základní polohové a metrické vlastnosti 

v prostoru 

- tělesa 

 

Žák: 

- určí vzájemnou polohu bodů, přímek a 

rovin, 

- rozlišuje základní tělesa, 

- určí povrch a objem krychle, kvádru a 

válce, 

- k modelům těles přiřadí názvy, 

- vyhledává v okolí objekty a přiřazuje 
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názvy těles, 

- pololetní písemná práce, její rozbor a 

oprava. 

Práce s daty 

 

Žák: 

- vysvětlí a použije data vyjádřená v 

diagramech, grafech a tabulkách, 

- vytváří vlastní tabulku z hodnot z běžného 

života, 

- vyhledává v předložených grafech a 

diagramech vybrané údaje, 

- pololetní písemná práce, její rozbor a 

oprava, 

- závěrečné opakování, 

- hodnocení a klasifikace žáků. 

Poznámka: - V průběhu školního roku bude prováděno 

průběžné opakování učiva a jeho 

hodnocení. 

- Jsou psány dvě pololetní písemné práce 

v rozsahu 1 vyučovací hodiny a 1 

vyučovací hodina je určena na rozbor 

práce a opravu. 

- Klasické formy vyučování jsou doplněny 

materiály v elektronické podobě a 

dostupnými učebními pomůckami. 

- Žák při řešení používá digitální technologii 

k získávání zdrojů informací.  

- Žák při numerických výpočtech používá 

kalkulátor. Důraz je kladen na efektivní 

numerický výpočet.  

- Snaha vytvořit u žáků pozitivní postoj 

k matematickému vzdělávání. 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

V předmětu tělesná výchova se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní 

provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni 

k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim 

vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních 

vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. 

Nezanedbatelné je dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách. 

V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci. V rámci hodin 

tělesné výchovy zajišťuje škola pro žáky se zdravotním oslabením výuku zdravotní tělesné 

výchovy, a to individuální formou. Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu, souběžně 

s pohybovými aktivitami žáků bez zdravotního omezení. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž; 

- pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti; 

- usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí; 

- využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům 

podle zásad fair play; 

- kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a sportu 

a při pohybových činnostech vůbec; 

- podle potřeby spolupracovat; 

- preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu; eliminovat zdraví 

ohrožující návyky a činnosti. 

1.2 Výukové strategie (pojetí výuky) 

Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech a dnech (např. 

plavání, bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a podmínek 

(materiální podmínky, zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, zdravotně 

oslabení žáci apod.). 

Tělesná výchova by měla žáky kultivovat pomocí přiměřených prostředků v pohybových 

projevech a zlepšování tělesného vzhledu. Pro žáky se zdravotním oslabením škola vytváří 

oddělenou formu zdravotní tělesné výchovy. 

1.3 Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků vychází z platné legislativy ČR. Klasifikační řád je součástí školního řádu 

a sjednocuje požadavky pro hodnocení v teoretickém i v praktickém vyučování. Směřuje 

k posouzení zvládnutí základních a odborných kompetencí. 
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Formy hodnocení – plnění zadaných úkolů, sebehodnocení. 

Způsob hodnocení – známkování, slovní hodnocení, bodový systém. 

Průběžné hodnocení je hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých předmětech, 

stanovených učebním plánem. Učitel na začátku každého pololetí školního roku stanoví své 

požadavky ke klasifikaci ve svém předmětu. Žák má právo být z vyučovacího předmětu 

klasifikován minimálně dvakrát za pololetí, a to z činnosti praktické, s přihlédnutím 

k individuálním schopnostem žáka. 

Žák má právo být prokazatelně seznámen s průběžným hodnocením z každého předmětu. Učitel 

prokazatelně oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace. 

1.4 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělání pro celoživotní provádění 

pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému 

provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky 

k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života 

a ke spolupráci při společných činnostech. Nezanedbatelné je dodržování zásad bezpečnosti 

a prevence úrazů při pohybových aktivitách. 

V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci. 

Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž, 

- pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné /sportovní/ činnosti, 

- usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí, 

- využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům 

podle zásady fair play, 

- kontrolovat a ovládat svoje jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy 

a sportu a při pohybových činnostech vůbec, podle potřeby spolupracovat, 

- preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu, eliminovat zdraví 

ohrožující návyky a činnosti. 

Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech a dnech 

/např. plavání, bruslení, hry, turistika/ a jiných organizačních formách podle možností a 

podmínek. 

Tělesná výchova by měla žáky v pohybových projevech a zlepšování tělesného vzhledu pomocí 

přiměřených prostředků kultivovat. Pro žáky se zdravotním oslabením škola vytváří oddělenou 

formu zdravotní tělesné výchovy. 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Kompetence k učení, (žák): 

- má pozitivní vztah k učení a vzdělávání. 

Kompetence k řešení problémů, (žák): 

- porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení 

problému, navrhuje způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodňuje jej, vyhodnocuje 

a ověřuje správnost zvoleného postupu a dosažených výsledků; 

- spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení); 

- volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

Personální a sociální kompetence, (žák): 
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- má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

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

v různých situacích; 

- pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností; 

- přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí, (žák): 

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

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

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

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, (žák): 

- má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomuje si 

význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující průřezové téma: 

- Člověk a životní prostředí 

Žákům je během jejich pobytu ve volné přírodě nastíněna ekologická přizpůsobivost, 

vysvětleny vztahy mezi organismem a prostředím a jsou jim vštěpována základní pravidla 

o ochraně přírody a vztahu člověka k životnímu prostředí. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do jednotlivých ročníků 

Tělesná výchova 

1. ročník 

2 hodiny týdně, celkem 64 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Teoretické poznatky 

- hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení – 

cvičební úbor a obutí, zásady chování 

a jednání v různém sportovním prostředí 

- odborné názvosloví, komunikace 

- výstroj, výzbroj, údržba 

Žák: 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách, 

- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti) a dovede dodržovat 

a ošetřovat, 

- pozná chybně a správně prováděné 

činnosti, umí analyzovat a zhodnotit 

kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu. 

Gymnastika 

- základní 

- pořadová, všestranně rozvíjející, 

kondiční, koordinační, kompenzační, 

relaxační cvičení (jako součást všech 

tematických celků) 

- sportovní 

- akrobacie 

- přeskok 

Žák: 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost 

a vytrvalost, obratnost a pohyblivost, 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil, i vzhledem 

k požadavkům budoucího povolání, 

- uplatňuje osvojené způsoby relaxace, 

- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, 

ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat 
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- kruhy 

- šplh 

- kladina, cvičení na dalším nářadí 

- cvičení se švihadly, s dalším náčiním 

- kondiční, rytmická 

- kondiční cvičení s hudbou 

- kondiční cvičení s náčiním 

- cvičení na posilovacích strojích 

- pravidla pro rozcvičení 

- relaxační cvičení 

- kruhový provoz 

- tanec 

si pohybový režim ve shodě se zjištěnými 

údaji, 

- umí sestavit a předvést jednoduchou 

akrobatickou sestavu, 

- zvládá přeskok přes kozu (popř. koně), 

- zvládne jednoduchou sestavu na kruzích 

v klidu (popř. v hupu), 

- vyšplhá na tyči nebo na laně, 

- sestaví a předvede jednoduchou sestavu 

na kladině, 

- sestaví a předvede jednoduchou sestavu 

se švihadlem, 

- zvládá základy cvičení s hudbou, 

jednoduché sestavy, 

- správně provádí posilovací cvičení 

s náčiním a cvičení na posilovacích 

strojích, 

- umí sestavit rozcvičku, uvolňovací cvičení 

po zátěži, 

- umí sestavit základní posilovací program, 

- je schopen sladit pohyb s hudbou, 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy. 

Atletika 

- běžecká abeceda, technika startu nízkého 

polovysokého, letmého 

- běhy (sprint, vytrvalostní) 

- skok do výšky, do dálky 

- vrh koulí, hody 

Žák: 

- zvládá různé druhy startů, umí štafetovou 

předávku, 

- zná techniku skoku do dálky, do výšky, 

- volí správnou techniku pro hody a vrh 

koulí. 

Sportovní hry 

- košíková 

- základní pravidla 

- driblink, uvolňování hráče bez míče, 

s míčem 

- přihrávka, dvojtakt, střelba (z klidu, 

z výskoku, po dvojtaktu) 

- základní herní systém útočný i obranný 

herní kombinace dvojic, trojic 

- odbíjená 

- základní pravidla 

- odbití obouruč vrchem, spodem, podání, 

útočný úder, blok 

- herní kombinace dvojic 

- základní herní systém 

- kopaná 

- základní pravidla vedení a zpracování 

míče, přihrávka, střelba, výběr místa, 

uvolňování hráče bez míče, s míčem 

- obsazování hráče s míčem 

- základní herní systém obranný i útočný 

- florbal 

- základní pravidla uvolňování hráče bez 

Žák: 

- zná základní pravidla košíkové, 

- umí driblovat, uvolní se bez míče, s míčem 

- přihrává v klidu i za pohybu, 

- zvládá střelbu z klidu, po dvojtaktu z krátké 

i střední vzdálenosti, 

- ovládá osobní obranu, uplatňuje osvojené 

dovednosti v utkání, 

- zná základní pravidla odbíjené, 

- umí odbíjet vrchem, spodem, zvládne 

podání do vymezeného prostoru, zvládá 

útočný úder, 

- zná základní postavení hráčů při obraně  

i útoku, 

- umí uplatnit osvojené dovednosti v utkání, 

- zná základní pravidla kopané, 

- umí vést a zpracovat míč, uvolnit se bez 

míče i s míčem, přihrát v klidu i za pohybu, 

střílet z krátké a střední vzdálenosti, 

- zná základní herní systém, uplatňuje  

v utkání osvojené dovednosti, 

- zná základní pravidla florbalu, 

- umí vést míček, přihrát, vystřelit, 
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míčku, s míčkem, vedení míčku, 

přihrávka, střelba, hra brankáře 

- obsazování hráče, osobní obrana 

- základní herní systém 

- nohejbal 

- základní pravidla podání, příjem podání, 

nahrávka, útočný úder, blok 

- základní herní systém 

- ringo 

- základní pravidla 

- podání, chycení a odhod kroužku 

- základní rozestavění při hře dvojic, trojic 

- stolní tenis 

- základní pravidla pro dvouhru i čtyřhru 

- podání, základní údery obranné i útočné 

- netradiční hry 

- squash, softbal, badminton apod. 

- obsazuje hráče s míčkem, zná základní 

obranný i útočný herní systém, 

- zná základní pravidla nohejbalu, 

- umí podat, přijmout podání, nahrát, provést 

zakončení útoku, 

- zvládá hru v základním herním systému, 

uplatňuje při ní osvojené dovednosti, 

- zná základní pravidla hry ringo, 

- osvojil si základní dovednosti, které 

uplatňuje při utkání, 

- zná základní pravidla hry stolního tenisu 

pro dvouhru a čtyřhru, 

- umí uplatnit základní údery v utkání, 

- zná základní pravidla hry vybraných her, 

- zvládá základní herní činnosti, zná základní 

herní systém, 

- osvojené dovednosti dovede uplatnit  

v utkání. 

Plavání 

- adaptace na vodní prostředí 

- prsa, znak, volný způsob 

- záchrana tonoucího a dopomoc unavenému 

plavci 

- skok do neznámé vody 

Žák: 

- ovládá dva plavecké styly, 

- umí poskytnout dopomoc unavenému 

plavci, 

- zná a umí techniku pro záchranu tonoucího, 

- umí bezpečně skočit do neznámé vody. 

Lyžování 

- lyžařská výzbroj, výstroj, mazání lyží, 

zásady pohybu na horách 

- základy sjezdového lyžování (zastavování, 

zatáčení, sjíždění i přes terénní nerovnosti) 

- základní běžecký výcvik (odšlapování, 

brzdění, jízda odpichem soupaž, střídavý 

běh dvoudobý, jednodobý běh soupažný, 

bruslení) 

Žák: 

- umí vybrat správnou výzbroj a výstroj, zná 

základní techniky mazání lyží, zná zásady 

pohybu na horách, 

- umí se obrátit, vystoupat, 

- umí mírnou vlnovku, základní oblouky 

zvládne přejezd větší terénní nerovnosti, 

jízdu v hlubokém sněhu, 

- zvládne odšlapování, umí střídavý běh 

dvoudobý, jednodobý běh soupažný, 

- umí základní techniky bruslení. 

Bruslení 

- bruslařská výstroj a výzbroj, zásady 

bezpečnosti při pohybu na bruslích 

- základy bruslení na ledě (jízda vpřed, vzad, 

zastavení, odšlapován, jízda po oblouku) 

- základy bruslení in-line (jízda vpřed, 

zastavení, jízda do oblouku) 

Žák: 

- umí vybrat správnou výzbroj a výstroj pro 

bruslení, 

- zvládá jízdu vpřed, vzad, zastavení, změnu 

směru pohybu na bruslích, in-line. 

První pomoc 

- neodkladná resuscitace 

- úrazy (zlomeniny, pohmožděniny, 

popáleniny apod.) 

- náhlé zdravotní příhody 

- základní obvazové techniky 

- poranění při hromadném zasažení obyvatel 

- zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení 

- mimořádné události (živelné pohromy, 

Žák: 

- prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným, 

- zná základní obvazové techniky, 

- dovede rozpoznat nebezpečí a ví, jak na ně 

reagovat. 
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havárie, krizové situace a jiné) 

- základní úkoly ochrany obyvatelstva 

(varování, evakuace) 

Zdravotní tělesná výchova 

- speciální korektivní cvičení podle druhu 

oslabení 

- pohybové aktivity, zejména gymnastická 

cvičení, pohybové hry, plavání, turistika 

a pohyb v přírodě 

- kontraindikované pohybové aktivity 

Žák: 

- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 

vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví, 

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního výkonu 

z nabídky pohybových aktivit. 

V tematickém plánu vyučující upřesní, které pohybové aktivity budou během školního roku 

realizovány. 

Tělesná výchova 

2. ročník 

2 hodiny týdně, celkem 64 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Teoretické poznatky 

- hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení – 

cvičební úbor a obutí, zásady chování 

a jednání v různém sportovním prostředí 

- odborné názvosloví, komunikace 

- výstroj, výzbroj, údržba 

Žák: 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách, 

- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti) a dovede dodržovat 

a ošetřovat, 

- pozná chybně a správně prováděné 

činnosti, umí analyzovat a zhodnotit 

kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu. 

Gymnastika 

- základní 

- pořadová, všestranně rozvíjející, 

kondiční, koordinační, kompenzační, 

relaxační cvičení (jako součást všech 

tematických celků) 

- sportovní 

- akrobacie 

- přeskok 

- kruhy 

- šplh 

- kladina, cvičení na dalším nářadí 

- cvičení se švihadly, s dalším náčiním 

- kondiční, rytmická 

- kondiční cvičení s hudbou 

- kondiční cvičení s náčiním 

- cvičení na posilovacích strojích 

- pravidla pro rozcvičení 

- relaxační cvičení 

- kruhový provoz 

- tanec 

Žák: 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost 

a vytrvalost, obratnost a pohyblivost, 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil, i vzhledem 

k požadavkům budoucího povolání, 

- uplatňuje osvojené způsoby relaxace, 

- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, 

ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat 

si pohybový režim ve shodě se zjištěnými 

údaji, 

- umí sestavit a předvést jednoduchou 

akrobatickou sestavu, 

- zvládá přeskok přes kozu (popř. koně), 

- zvládne jednoduchou sestavu na kruzích 

v klidu (popř. v hupu), 

- vyšplhá na tyči nebo na laně, 

- sestaví a předvede jednoduchou sestavu 

na kladině, 

- sestaví a předvede jednoduchou sestavu 

se švihadlem, 

- zvládá základy cvičení s hudbou, 
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jednoduché sestavy, 

- správně provádí posilovací cvičení 

s náčiním a cvičení na posilovacích 

strojích, 

- umí sestavit rozcvičku, uvolňovací cvičení 

po zátěži, 

- umí sestavit základní posilovací program, 

- je schopen sladit pohyb s hudbou, 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy. 

Atletika 

- běžecká abeceda, technika startu nízkého 

polovysokého, letmého 

- běhy (sprint, vytrvalostní) 

- skok do výšky, do dálky 

- vrh koulí, hody 

Žák: 

- zvládá různé druhy startů, umí štafetovou 

předávku, 

- zná techniku skoku do dálky, do výšky, 

- volí správnou techniku pro hody a vrh 

koulí. 

Sportovní hry 

- košíková 

- základní pravidla 

- driblink, uvolňování hráče bez míče, 

s míčem 

- přihrávka, dvojtakt, střelba (z klidu, 

z výskoku, po dvojtaktu) 

- základní herní systém útočný i obranný 

herní kombinace dvojic, trojic 

- odbíjená 

- základní pravidla 

- odbití obouruč vrchem, spodem, podání, 

útočný úder, blok 

- herní kombinace dvojic 

- základní herní systém 

- kopaná 

- základní pravidla vedení a zpracování 

míče, přihrávka, střelba, výběr místa, 

uvolňování hráče bez míče, s míčem 

- obsazování hráče s míčem 

- základní herní systém obranný i útočný 

- florbal 

- základní pravidla uvolňování hráče bez 

míčku, s míčkem, vedení míčku, 

přihrávka, střelba, hra brankáře 

- obsazování hráče, osobní obrana 

- základní herní systém 

- nohejbal 

- základní pravidla podání, příjem podání, 

nahrávka, útočný úder, blok 

- základní herní systém 

- ringo 

- základní pravidla 

- podání, chycení a odhod kroužku 

- základní rozestavění při hře dvojic, trojic 

- stolní tenis 

Žák: 

- zná základní pravidla košíkové, 

- umí driblovat, uvolní se bez míče, s míčem 

- přihrává v klidu i za pohybu, 

- zvládá střelbu z klidu, po dvojtaktu z krátké 

i střední vzdálenosti, 

- umí osobní obranu, uplatňuje osvojené 

dovednosti v utkání, 

- zná základní pravidla odbíjené, 

- umí odbíjet vrchem, spodem, zvládne 

podání do vymezeného prostoru, zvládá 

útočný úder, 

- zná základní postavení hráčů při obraně  

i útoku, 

- umí uplatnit osvojené dovednosti v utkání, 

- zná základní pravidla kopané, 

- umí vést a zpracovat míč, uvolnit se bez 

míče i s míčem, přihrát v klidu i za pohybu, 

střílet z krátké a střední vzdálenosti, 

- zná základní herní systém, uplatňuje  

v utkání osvojené dovednosti, 

- zná základní pravidla florbalu, 

- umí vést míček, přihrát, vystřelit, 

- obsazuje hráče s míčkem, zná základní 

obranný i útočný herní systém, 

- zná základní pravidla nohejbalu, 

- umí podat, přijmout podání, nahrát, provést 

zakončení útoku, 

- zvládá hru v základním herním systému, 

uplatňuje při ní osvojené dovednosti, 

- zná základní pravidla hry ringo, 

- osvojil si základní dovednosti, které 

uplatňuje při utkání, 

- zná základní pravidla hry stolního tenisu 

pro dvouhru a čtyřhru, 

- umí uplatnit základní údery v utkání, 
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- základní pravidla pro dvouhru i čtyřhru 

- podání, základní údery obranné i útočné 

- netradiční hry 

- squash, softbal, badminton apod. 

- zná základní pravidla hry vybraných her, 

- zvládá základní herní činnosti, zná základní 

herní systém, 

- osvojené dovednosti dovede uplatnit  

v utkání. 

Plavání 

- adaptace na vodní prostředí 

- prsa, znak, volný způsob 

- záchrana tonoucího a dopomoc unavenému 

plavci 

- skok do neznámé vody 

Žák: 

- ovládá dva plavecké styly, 

- umí poskytnout dopomoc unavenému 

plavci, 

- zná a umí techniku pro záchranu tonoucího, 

- umí bezpečně skočit do neznámé vody. 

Turistika a sporty v přírodě 

- zásady bezpečného pohybu v přírodě, 

výstroj a výzbroj pro jednotlivé pohybové 

aktivity 

- chůze a běh v terénu, orientace v přírodě, 

orientační běh 

- jízda na kole, bezpečnost při jízdě na kole, 

jízda zručnosti 

Žák: 

- umí vybrat správnou výzbroj a výstroj, zná 

základní techniky bezpečného pohybu 

v přírodě, 

- umí se orientovat v terénu, 

- zvládá chůzi a běh v terénu, 

- ovládá jízdu na kole, 

- je seznámen se zásadami bezpečnosti jízdy 

na kole. 

Bruslení 

- bruslařská výstroj a výzbroj, zásady 

bezpečnosti při pohybu na bruslích 

- základy bruslení na ledě (jízda vpřed, vzad, 

zastavení, odšlapován, jízda po oblouku) 

- základy bruslení in-line (jízda vpřed, 

zastavení, jízda do oblouku) 

Žák: 

- umí vybrat správnou výzbroj a výstroj pro 

bruslení, 

- zvládá jízdu vpřed, vzad, zastavení, změnu 

směru pohybu na bruslích, in-line. 

První pomoc 

- neodkladná resuscitace 

- úrazy (zlomeniny, pohmožděniny, 

popáleniny apod.) 

- náhlé zdravotní příhody 

- základní obvazové techniky 

- poranění při hromadném zasažení obyvatel 

- zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení 

- mimořádné události (živelné pohromy, 

havárie, krizové situace a jiné) 

- základní úkoly ochrany obyvatelstva 

(varování, evakuace) 

Žák: 

- prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným, 

- zná základní obvazové techniky, 

- dovede rozpoznat nebezpečí a ví, jak na ně 

reagovat. 

Zdravotní tělesná výchova 

- speciální korektivní cvičení podle druhu 

oslabení 

- pohybové aktivity, zejména gymnastická 

cvičení, pohybové hry, plavání, turistika 

a pohyb v přírodě 

- kontraindikované pohybové aktivity 

Žák: 

- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 

vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví, 

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního výkonu 

z nabídky pohybových aktivit. 

V tematickém plánu vyučující upřesní, které pohybové aktivity budou během školního roku 

realizovány. 
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Tělesná výchova 

3. ročník 

2 hodiny týdně, celkem 64 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Teoretické poznatky 

- hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení – 

cvičební úbor a obutí, zásady chování 

a jednání v různém sportovním prostředí 

- odborné názvosloví, komunikace 

- výstroj, výzbroj, údržba 

Žák: 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách, 

- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti) a dovede dodržovat 

a ošetřovat, 

- pozná chybně a správně prováděné 

činnosti, umí analyzovat a zhodnotit 

kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu. 

Gymnastika 

- základní 

- pořadová, všestranně rozvíjející, 

kondiční, koordinační, kompenzační, 

relaxační cvičení (jako součást všech 

tematických celků) 

- sportovní  

- akrobacie 

- přeskok 

- kruhy 

- šplh 

- kladina, cvičení na dalším nářadí 

- cvičení se švihadly, s dalším náčiním 

- kondiční, rytmická  

- kondiční cvičení s hudbou 

- kondiční cvičení s náčiním 

- cvičení na posilovacích strojích 

- pravidla pro rozcvičení 

- relaxační cvičení 

- kruhový provoz 

- tanec 

Žák: 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost 

a vytrvalost, obratnost a pohyblivost, 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil, i vzhledem 

k požadavkům budoucího povolání, 

- uplatňuje osvojené způsoby relaxace, 

- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, 

ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat 

si pohybový režim ve shodě se zjištěnými 

údaji, 

- umí sestavit a předvést jednoduchou 

akrobatickou sestavu, 

- zvládá přeskok přes kozu (popř. koně), 

- zvládne jednoduchou sestavu na kruzích 

v klidu (popř. v hupu), 

- vyšplhá na tyči nebo na laně, 

- sestaví a předvede jednoduchou sestavu 

na kladině, 

- sestaví a předvede jednoduchou sestavu 

se švihadlem, 

- zvládá základy cvičení s hudbou, 

jednoduché sestavy, 

- správně provádí posilovací cvičení 

s náčiním a cvičení na posilovacích 

strojích, 

- umí sestavit rozcvičku, uvolňovací cvičení 

po zátěži, 

- umí sestavit základní posilovací program, 

- je schopen sladit pohyb s hudbou, 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy. 

Úpoly 

- přetahy, přetlaky 

- pády 

- základní sebeobrana proti držení, škrcení 

Žák: 

- zná a umí techniku pádu stranou, vzad, 

vpřed, 

- zná zásady sebeobrany proti držení, 
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škrcení, 

- uvědomuje si důsledky zneužití bojových 

umění. 

Sportovní hry 

- košíková 

- základní pravidla 

- driblink, uvolňování hráče bez míče, 

s míčem 

- přihrávka, dvojtakt, střelba (z klidu, 

z výskoku, po dvojtaktu) 

- základní herní systém útočný i obranný 

herní kombinace dvojic, trojic 

- odbíjená 

- základní pravidla 

- odbití obouruč vrchem, spodem, podání, 

útočný úder, blok 

- herní kombinace dvojic 

- základní herní systém 

- kopaná 

- základní pravidla vedení a zpracování 

míče, přihrávka, střelba, výběr místa, 

uvolňování hráče bez míče, s míčem 

- obsazování hráče s míčem 

- základní herní systém obranný i útočný 

- florbal 

- základní pravidla uvolňování hráče bez 

míčku, s míčkem, vedení míčku, 

přihrávka, střelba, hra brankáře 

- obsazování hráče, osobní obrana 

- základní herní systém 

- nohejbal 

- základní pravidla podání, příjem podání, 

nahrávka, útočný úder, blok 

- základní herní systém 

- ringo 

- základní pravidla 

- podání, chycení a odhod kroužku 

- základní rozestavění při hře dvojic, trojic 

- stolní tenis 

- základní pravidla pro dvouhru i čtyřhru 

- podání, základní údery obranné i útočné 

- netradiční hry 

- squash, softbal, badminton apod. 

Žák: 

- zná základní pravidla košíkové, 

- umí driblovat, uvolní se bez míče, s míčem 

- přihrává v klidu i za pohybu, 

- zvládá střelbu z klidu, po dvojtaktu z krátké 

i střední vzdálenosti, 

- umí osobní obranu, uplatňuje osvojené 

dovednosti v utkání, 

- zná základní pravidla odbíjené, 

- umí odbíjet vrchem, spodem, zvládne 

podání do vymezeného prostoru, zvládá 

útočný úder, 

- zná základní postavení hráčů při obraně  

i útoku, 

- umí uplatnit osvojené dovednosti v utkání, 

- zná základní pravidla kopané, 

- umí vést a zpracovat míč, uvolnit se bez 

míče i s míčem, přihrát v klidu i za pohybu, 

střílet z krátké a střední vzdálenosti, 

- zná základní herní systém, uplatňuje  

v utkání osvojené dovednosti, 

- zná základní pravidla florbalu, 

- umí vést míček, přihrát, vystřelit, 

- obsazuje hráče s míčkem, zná základní 

obranný i útočný herní systém, 

- zná základní pravidla nohejbalu, 

- umí podat, přijmout podání, nahrát, provést 

zakončení útoku, 

- zvládá hru v základním herním systému, 

uplatňuje při ní osvojené dovednosti, 

- zná základní pravidla hry ringo, 

- osvojil si základní dovednosti, které 

uplatňuje při utkání, 

- zná základní pravidla hry stolního tenisu 

pro dvouhru a čtyřhru, 

- umí uplatnit základní údery v utkání, 

- zná základní pravidla hry vybraných her, 

- zvládá základní herní činnosti, zná základní 

herní systém, 

- osvojené dovednosti dovede uplatnit  

v utkání. 

Plavání 

- adaptace na vodní prostředí 

- prsa, znak, volný způsob 

- záchrana tonoucího a dopomoc unavenému 

plavci 

- skok do neznámé vody 

Žák: 

- ovládá dva plavecké styly, 

- umí poskytnout dopomoc unavenému 

plavci, 

- zná a umí techniku pro záchranu tonoucího, 

- umí bezpečně skočit do neznámé vody. 

Bruslení 

- bruslařská výstroj a výzbroj, zásady 

Žák: 

- umí vybrat správnou výzbroj a výstroj pro 
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bezpečnosti při pohybu na bruslích 

- základy bruslení na ledě (jízda vpřed, vzad, 

zastavení, odšlapován, jízda po oblouku) 

- základy bruslení in-line (jízda vpřed, 

zastavení, jízda do oblouku) 

bruslení, 

- zvládá jízdu vpřed, vzad, zastavení, změnu 

směru pohybu na bruslích, in-line. 

Zdravotní tělesná výchova 

- speciální korektivní cvičení podle druhu 

oslabení 

- pohybové aktivity, zejména gymnastická 

cvičení, pohybové hry, plavání, turistika 

a pohyb v přírodě 

- kontraindikované pohybové aktivity 

Žák: 

- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 

vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví, 

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního výkonu 

z nabídky pohybových aktivit. 

V tematickém plánu vyučující upřesní, které pohybové aktivity budou během školního roku 

realizovány. 

Mimo povinnou školní tělesnou výchovu nabízí škola zpravidla i nepovinnou, obvykle formou 

zájmových sportovních kroužků. 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01 Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Součástí ekonomicky vyspělých zemí je budování informační společnosti, která 

je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracování přenosu a uchovávání 

informací. Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních 

a komunikačních technologií. Znalost těchto technologií je nejen nezbytnou podmínkou úspěchu 

jednotlivce, ale i celého hospodářství. Z prostředků informačních a komunikačních technologií 

se tak stává významná ekonomická aktivita. 

Vyučovací předmět informační a komunikační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli 

schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií (IKT) a efektivně 

je využívali jak v osobním životě, tak v průběhu přípravy v odborných předmětech a při své 

práci po absolvování školy. U seznamování se s novým softwarem a s danou problematikou bude 

kladen důraz na schopnost samostatné aplikace vhodných technik, metod a prostředků IKT 

pro získávání a zpracování informací, resp. dosažení digitální a informační gramotnosti. 

1.2 Charakteristika učiva 

Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé 

na časových, prostorových či kvantitativních omezeních. Tyto technologie v současnosti 

pronikají nejenom do všech oborů, ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální 

úroveň, na které jsou vykonávány. Je tedy zcela nezbytné promítnout tyto požadavky do 

vzdělávání. 

Učivo předmětu informační a komunikační technologie navazuje na obdobný předmět 

ze základní školy a prohlubuje a rozšiřuje již získané základní dovednosti a znalosti. Učivo 

rozvíjí schopnost používat prostředky IKT, tedy znát základní principy práce počítačů, způsoby 

pořizování, uchovávání dat a práce s nimi, získávání informací, jejich zpracování softwarovými 

prostředky (základní kancelářský software) a jejich následné využití. Žák je schopen aplikovat 

dovednosti zejména v typických úlohách obecného charakteru a v úlohách specifických 

pro zvolený učební obor. 

Žák je v průběhu vzdělávání připravován pro výkon povolání v rámci zvoleného oboru, stejně 

jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. 

1.3 Pojetí výuky 

Je zřejmé, že s rozvojem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích na základní 

škole bude úkolem střední školy mj. vyrovnání úrovně připravenosti žáků na určitý standard 

a poskytování hlubšího vzdělání v závislosti na potřebách jednotlivých oborů vzdělání. V březnu 

roku 2004 schválila vláda ČR strategický dokument v oblasti rozvoje informační společnosti, 

tzv. Státní informační a komunikační politiku. V dokumentu je mj. zmiňována nutnost 

objektivního hodnocení dovedností a znalostí v oblasti počítačové gramotnosti. Za základ je zde 
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považován systém certifikací ECDL (European Computer Driving Licence). Oblast vzdělávání 

v informačních a komunikačních technologiích svým obsahem a rozsahem splňuje požadavky 

základní úrovně systému ECDL. 

Efektivní výuka předmětu je podmíněna dostatečným materiálovým a technickým vybavením 

odborné učebny, odbornou úrovní vyučujícího, který výuku doplňuje příslušným výkladem. 

Škola má vybaveny počítačové učebny dostatečným množstvím pracovních stanic tvořených 

multimediálními počítači. Třída se při výuce dělí na skupiny tak, aby na každé pracovní stanici 

pracoval jeden žák. Pracovní stanice jsou vybaveny operačním systémem, který je připravený 

pro dálkovou správu, pro tvorbu uživatelských profilů s možnostmi zákazu ukládání na lokální 

disk, zákazu použití USB paměťových zařízení a optických médií. Stanice jsou zapojeny 

v dostatečně propustné lokální síti s rychlým přístupem na internet a umožňují sdílení 

případných síťových prostředků (tiskárny, skenery, optické mechaniky, disky, pracovní plochy). 

Učebny jsou budovány se zřetelem na zachování pravidel hygieny a bezpečnosti práce. 

Těžiště celé výuky IKT je v provádění praktických úkolů následujících ihned za výkladem. 

Proces učení a práci s prostředky IKT spočívá v ukázce nových činností, jejich praktické 

vyzkoušení na počítači a pochopení nového. Ve výuce se uplatňují různé samostatné práce, 

cvičení a komplexní praktické úlohy využívající aplikaci širokého spektra dovedností žáka, kde 

žáci zpracovávají vlastní data. Při zadávání jakékoliv úlohy vyučující dbá na formální a věcnou 

srozumitelnost, stručnost. Žák je veden výukou tak, aby po ukončení 3. ročníku byl schopen 

využívat operační systém s grafickým uživatelským rozhraním, textový editor, měl představu 

o možnostech počítačů v oblasti tabulkových procesorů, případně dalších systémů použitelných 

v jeho budoucí praxi. Důležité je seznámit žáky s prostředky komunikačních technologií. 

Jednotlivé tematické celky se budou neustále prolínat a výuka bude probíhat v několika cyklech 

tak, aby žáci k náročnějším tématům přešli teprve po zvládnutí základů. Většina tematických 

celků bude během studia zařazena několikrát, ovšem vždy na vyšší úrovni a s vyšší náročností. 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích bude dále vhodně rozšířeno podle 

aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoji 

informačních a komunikačních technologií a specifik oboru, v němž je žák připravován. Učivo 

bude konkretizováno v tematickém plánu. 

1.4 Hodnocení výsledků žáků 

Základním hodnocením výsledků žáků je efektivní využívání a zpracování informací a jejich 

aplikace. Při práci s počítačem a při samostatných pracích je žák průběžně hodnocen. Na závěr 

každého tematického celku je vždy vypracován komplexní úkol, dle daných předloh a zadání, 

které přispívají k jejich celkovému hodnocení. Neustálý dohled pedagoga vede žáky 

k pozitivnímu přístupu a zohledňuje tak jejich samostatnost a dovednost. 

1.5 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

- Komunikativní kompetence – žáci se učí komunikaci na dálku, při které využívají vhodné 

technologie. Některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty nebo 

prostřednictvím datových úložišť v síti internet (tzv. cloudplatform). Při komunikaci 

se učí dodržovat vžité konvence a pravidla formou vhodnou pro danou technologii. 

Dodržují jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. Zpracovávají nejen 

administrativní písemnosti, ale i souvislé texty na běžná i odborná témata. 

- Personální a interpersonální kompetence – žáci se učí vytvářet hospodářské dokumenty 

typu smlouvy, žádosti apod., osobní dokumenty jako životopis, žádost o pracovní pozici, 

motivační dopis s vyhledáváním informací na internetu. Přijímají a plní odpovědně 

svěřené úkoly, vše probíhá v souladu s platnými normami pro tvorbu technicko-

ekonomických dokumentů včetně důrazu na autorská práva. 
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- Kompetence řešit problémy a problémové situace – žáci jsou vedeni zadáváním úloh 

a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci 

s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat, a to i s problémy, 

které nemají jen jedno správné řešení. Vyučující je v roli konzultanta a žáci jsou vedeni 

nejen k nalézání řešení, ale také i k jeho praktickému provedení a dotažení do konce. 

- Kompetence aplikace matematických postupů – žáci využívají nejen tabulkový procesor, 

ale i ostatní SW pro konkrétní učební obory, které škola používá – nástroje typu CAD, 

grafický software, vývojářský software apod. Používají a vytvářejí jednoduché vzorce, 

používají kalkulačku a převodník jednotek, umí porovnat, filtrovat a srovnávat data. 

- Kompetence pracovat s informacemi a využívání prostředků IKT – žáci sledují vývojové 

trendy informačních technologií a zvládají práci s aktuálními výukovými programy. 

- Kompetence k učení – zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování 

možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě. 

Pro toto poznávání využívají zkušenosti s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, 

nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod. Učí se číst z příruček a manuálů 

a dělat si k těmto materiálům takové poznámky, které jim později pomohou při práci 

s informačními technologiemi. 

- Kompetence sociální – při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně 

při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový 

harmonogram apod. Jsou přizváni k hodnocení prací a učí se hodnotit svoji práci i práci 

ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí 

se chápat, že každý člověk je jinak chápavý a zručný. 

- Kompetence pracovní – žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci 

s výpočetní technikou. Využívají IKT výhradně pro hledání informací důležitých pro svůj 

další profesní růst, ochranu svého života a zdraví, pracovního prostředí a vzdělávání. 

- Kompetence občanské – žáci jsou seznamováni s vazbami na legislativu a obecné morální 

zákony jako je nelegální SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, 

bezpečnost, hesla. Při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad 

obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami. 

- Kompetence bezpečnostní – ve škole není žádný nelegální SW. Žáci se chovají 

ohleduplně, korektně, citlivě a bezpečně k získávaným údajům pomocí IKT. Chrání sebe 

i své spolužáky, kolegy, pedagogy a rodinné příslušníky před zneužitím citlivých 

osobních dat. Chrání si svá hesla. Nezneužívají práce s autorskými právy pro své osobní 

potřeby a pracují s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví - dodržují 

citace použitého pramene, dodržují informační etiku a nepodporují internetovou šikanu. 

Rozpoznají nebezpečí úrazu elektrickým zařízením a zvládají požární ochranou 

elektrospotřebičů. Dodržují řád učeben vybavených mediálními zařízeními a při jejich 

obsluze se řídí výhradně pokyny správce učebny nebo vyučujícího. 

Přínos k rozvoji průřezových témat: 

 Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující průřezová témata: 

Člověk a svět práce 

Žáci vyhledávají a zpracovávají informace vztahujících se k pracovnímu prostředí. Pracují 

s programovým vybavením využívaným ve firmách (kancelářský software, CAD systémy 

aj.) s ohledem na profesní zaměření studovaného oboru. Veškerá vykonávaná činnost 

v počítačových sítích včetně sítě internet je prováděna s důrazem na bezpečnost a etiku 

chování v kyberprostoru. 
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Člověk a životní prostředí 

Žáci jsou si vědomi energetické náročnosti na současný systém počítačově propojeného 

světa a energetické náročnosti výroby neustále rostoucího množství koncových 

elektronických zařízení. Seznamují se s technologiemi, které minimalizují negativní dopad 

na životní prostředí. 

Občan v demokratické společnosti 

Žáci se učí využívat svých práv, občanů demokratické společnosti, na informace. Využívají 

k tomu školní informační systém a celosvětovou síť internet. Zároveň se učí posuzovat 

věrohodnost informačních zdrojů a porovnávají informace z více zdrojů najednou. 

Zpracovávají informace s důrazem na autorské právo a s tím spojená opatření. 

Informační a komunikační technologie 

Žáci používají technické a programové prostředky informačních technologií soustavně 

při probírání učiva předmětu a seznamují se s novými technologiemi. Získané dovednosti 

jsou dále rozvíjeny a propojovány s dalšími, hlavně odbornými předměty. V hodinách IKT 

tak žáci mohou v rámci aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Učí se správně 

používat zařízení, která jsou v dnešní době téměř všudypřítomná a to s velkým důrazem 

na bezpečnost. Žáci jsou si vědomi možných dopadů při podcenění bezpečnosti. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do jednotlivých ročníků 

Informační a komunikační technologie 

1. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Řád a provoz učebny 

- bezpečnost práce s počítačem 

- požární předpisy 

- ochrana dat před zničením a zneužitím 

Žák: 

- zná řád a provoz učebny, 

- stanoví základní pravidla pro bezpečnou 

práci s počítačem. 

Základní pojmy 

- hardware 

- software 

- osobní počítač, části a periferie, princip 

fungování 

Žák: 

- zná základní části PC, používá jeho 

periferie, 

- umí pracovat s paměťovými médii 

(flashdisk, optická média, cloud), ukládat 

data, formátovat, 

- pozná druhy a práci tiskáren, skeneru, 

reproduktorů, myší, čteček čárových kódů 

…, 

- rozumí pojmu software, 

- chápe význam operačního systému, 

- zná příklady aplikačního programového 

vybavení. 

Práce s počítačem 

- prostředí operačního systému a jeho 

uživatelské nastavení 

- data, soubor, složka, adresářová struktura 

- komprese dat 

- prostředky zabezpečení dat před zneužitím 

a ochrany dat před zničením 

Žák: 

- nastavuje uživatelské prostředí operačního 

systému, 

- orientuje se v běžném systému – chápe 

strukturu dat a možnosti jejich uložení, 

rozumí a orientuje se v systému adresářů, 

ovládá základní práce se soubory 

(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání), 
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odlišuje a rozpoznává základní typy 

souborů a pracuje s nimi, 

- je si vědom možností a výhod, ale i rizik 

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana 

dat před zničením, porušování autorských 

práv) a omezení (zejména technických a 

technologických) spojených s používáním 

výpočetní techniky, 

- aplikuje výše uvedené – zejména využívá 

prostředky zabezpečení dat před zneužitím 

a ochrany dat před zničením. 

Zpracování textu 

- nástroje textového editoru 

- tvorba a úprava textového dokumentu 

- tabulky, obrázky, objekty 

- použití nápovědi 

- nastavení vlastnosti dokumentu a jeho tisk 

Žák: 

- vytváří, upravuje a uchovává jednoduché 

textové dokumenty, 

- nastaví si vzhled stránky, formátuje text, 

používá pravítka a tabulátory, 

- používá schránku pro přesun a kopírování 

textu v dokumentu, 

- vytváří jednoduché tabulky v textovém 

procesoru, formátuje buňky, 

- umí využívat panely nástrojů při tvorbě 

tabulky a textového dokumentu, 

- zná možnost použití šablony při tvorbě 

dokumentu, 

- používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení, 

- pracuje s dalšími aplikacemi používanými 

v příslušné profesní oblasti. 

Informační zdroje; celosvětová počítačová 

síť internet 

- informace, práce s informacemi 

- informační zdroje 

- internet 

 

Žák: 

- volí vhodné informační zdroje k vyhledání 

požadovaných informací a odpovídající 

techniky (metody, způsoby) k získání 

informací, 

- získává a využívá informace z otevřených 

zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 

Internet, ovládá jejich vyhledávání, 

- orientuje se v získaných informacích, třídí 

je, analyzuje, vyhodnocuje, zaznamenává 

a uchovává textové, grafické i numerické 

informace. 

Informační a komunikační technologie 

2. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Tabulkové procesory 

- základní operace v tabulce 

- vytváření a formát tabulek, další možnosti 

práce v tabulkovém systému 

- grafy a jejich úprava 

Žák: 

- provádí základní operace v tabulce, 

- ovládá běžné práce (matematické operace, 

funkce, vyhledávání, filtrování, editace, 

třídění, tvorba jednoduchých grafů), 

- umí vytvářet tabulky založené na různých 
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stylech, 

- umí pracovat s více tabulkami najednou, 

- umí zadávat data do buněk, editovat 

je a formátovat, 

- umí vybírat souvislé i nesouvislé oblasti 

listu a nastavit pro ně formát, 

- využívá automatického vyplňování 

a kopírování dat, 

- dovede ukotvit nebo uvolnit příčky, 

- umí používat základní funkce, 

- zná systematická pravidla pro zápis vzorců, 

- dovede vytvořit, upravit, nastavit 

a naformátovat graf, 

- umí připravit sešit, list nebo výběr k tisku. 

Práce s grafickými programy 

- seznámení s programem 

- práce s menu 

- základní dělení grafiky 

- využití počítačové grafiky 

- počítačová animace 

Žák: 

- ovládá základní práce s programy, které 

vlastní škola v licenci, 

- seznámí se s rastrovou grafikou, 

- s učitelem odborných předmětů pracuje 

s vektorovou grafikou, 

- seznámí se s možnostmi počítačové 

animace. 

Tvorba prezentací 

- seznámení se s programem 

- základy práce s prezentacemi 

- multimédia v prezentaci 

- předvádění prezentací 

Žák: 

- ovládá základní práce s prezentacemi 

(prezentační metody, práce v různých 

zobrazeních, práce se snímky), dokáže 

prezentace upravit a předvést. 

Informační a komunikační technologie 

3. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Práce v lokální síti 

- počítačová síť, server, pracovní stanice 

- připojení k síti 

- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a 

prostředků 

Žák: 

- chápe specifika práce v síti (včetně rizik), 

využívá jejich možností a pracuje s jejími 

prostředky 

 

Elektronická komunikace, komunikační a 

přenosové možnosti internetu 

- e-mail, 

- organizace času a plánování, 

- chat, messenger, videokonference, 

telefonie 

Žák: 

- chápe pojem elektronická pošta (e-mail) a 

princip toho druhu komunikace, 

- samostatně komunikuje elektronickou 

poštou, ovládá i zaslání přílohy, či naopak 

její přijetí a následné otevření, 

- uvědomuje si možnost přijetí podvodné 

nebo nevyžádané zprávy elektronické 

pošty, 

- dodržuje etiku při práci s elektronickou 

poštou a internetem, 

- využívá další funkce poštovního klienta 

(organizování, plánování…), 
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- sdílí a komunikuje webové aplikace na 

sociálních sítích Facebook, Twitter, ….., 

- ovládá další běžné prostředky online a 

offline komunikace a výměny dat. 

Odborná práce 

- samostatná práce s využitím probraného 

učiva všech ročníků 

Žák: 

- vytvoří samostatně odbornou práci 

s využitím textového, tabulkového 

a grafického prostředí, které má 

k dispozici, 

- svou práci představí v tištěné 

i prezentační podobě. 
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ODBORNÉ KRESLENÍ 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01 Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu odborné kreslení je poskytnout žákům základní odborné vědomosti a dovednosti 

potřebné ke čtení a kreslení technických výkresů a ke kreslení přiměřeně složitých technických 

výkresů dle platných norem potřebných pro práci v oboru. Žák získává představu o vztahu mezi 

skutečným tvarem a jeho zobrazením. 

1.2 Charakteristika učiva 

Učivo odborného kreslení úzce navazuje, rozvíjí a dále prohlubuje poznatky získané na základní 

škole, především v geometrii a výtvarné výchově. 

Učivo předmětu je prostřednictvím dané osnovy rozvrženo do všech tří ročníků, při respektování 

žádoucích mezipředmětových vztahů a vazeb na odborné předměty technologie, materiály a 

odborný výcvik. 

Žáci získají prostorovou představivost a schopnost chápat celkové tvary výrobků i jejich částí, 

seznámí se s pravidly a zásadami souvisejícími s technickou stránkou zhotovování náčrtů, 

výkresů, kótováním a popisováním. Naučí se zobrazovat výkresy pomocí různých druhů 

promítání a zhotovovat výkresy jednoduchých truhlářských výrobků a jejich částí. Důraz je 

kladen na úpravu, čistotu provedení a rozvržení obrazců na ploše. Nedílnou součástí předmětu je 

čtení výkresů. Odborné kreslení rozvíjí a prohlubuje estetické cítění a to především při 

navrhování konečného vzhledu výrobku. 

1.3 Pojetí výuky 

Učivo předmětu navazuje na poznatky žáků získané při výuce matematiky (geometrie) a souvisí i 

s předměty technologie, materiály a odborný výcvik. Tematické celky jsou řazeny 

od jednoduššího učiva ke složitějšímu. Žáci jsou vedeni k samostatné a tvořivé práci a žákům 

jsou zadávány samostatné práce. V průběhu roku žáci kreslí minimálně čtyři práce. Ve třetím 

ročníku je realizován závěrečný projekt učebního oboru a to dokumentace truhlářského výrobku. 

Hodinová dotace jednotlivých tematických celků není stanovena. Vyučující uvedený rámcový 

rozpis učiva rozpracuje podle hodinové dotace předmětu v konkretizovaném učebním plánu. Při 

rozpracování je zohledněn i význam jednotlivých tematických celků a témat pro realizaci 

stanovených cílů, přičemž jsou uplatňovány mezipředmětové vztahy. 

Stěžejní výkladovou metodou je metoda informačně receptivní, tj. vysvětlování, popis a ilustrace 

tištěného textu a obrazů z učebnice. Žák pracuje s učebnicí, která je v návaznosti na výklad 

učitele podkladem pro kreslení a rýsování do sešitů. Na tuto činnost dále navazuje metoda 

reproduktivní, spočívající v učitelem vypracovaném a organizovaném systému úloh, především 

kreslení (rýsování) typových úloh a schémat. 
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1.4 Hodnocení výsledků žáků 

Vyučující hodnotí grafické práce žáků, jejich přesnost při provádění výkresů, dodržování 

zadaných parametrů, správné používání měřítek. Do hodnocení je zahrnuta i orientace 

v technických výkresech, správné čtení výkresů i jejich popisování a čistota výkresu. 

Vyučující zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné odborné 

terminologie, samostatnost projevu žáka a jeho aktivitu. 

1.5 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Kompetence k učení 

- Mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení. 

Komunikativní kompetence 

- Správné formulování svých myšlenek, čtení projektové dokumentace. 

Matematické kompetence 

- Kresba základních geometrických obrazců. 

- Součty, rozdíly a součiny půdorysných a výškových kót, rozdělování úsečky na stejné 

díly. 

- Konstrukce rovnoběžek a kolmic pomocí kružítka. 

- Rýsování v měřítku. 

Personální a sociální kompetence 

- Učit se a pracovat v kolektivu. 

- Objektivně hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si vlastní přednosti, meze i 

nedostatky a pracovat na rozvoji své osoby. 

- Ke svému učení využívat zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných 

zkušeností. 

- Uznávat autoritu nadřízených. 

- Přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, k předcházení osobním konfliktům 

a k odstraňování diskriminace. 

Odborné kompetence 

- Používat technické výkresy, číst a zhotovovat jednoduché náčrty. 

- Porozumět zadání úkolu a získat informace potřebné k jeho řešení. 

- Kontrolovat svou činnost a hodnotit dosažený výsledek. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

- Člověk a životní prostředí (vliv dřevařské výroby na životní prostředí). 

- Informační a komunikační technologie (získat pozitivní vztah k výpočetní technice). 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do jednotlivých ročníků 

Odborné kreslení 

1. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Význam předmětu a jeho obsahová náplň 

Žák: 

- je informován o významu předmětu pro 
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výkon své profese. 

Pomůcky pro technické kreslení 

- Základní pomůcky 

- Péče o pomůcky 

Žák: 

- zná základní pomůcky pro kreslení a umí o 

ně pečovat. 

Technika rýsování 

- Kreslení rovnoběžek 

- Kreslení kružnic 

- Vynášení délek 

- Vynášení úhlů 

Žák: 

- umí nakreslit jednoduché geometrické 

útvary se zadanými pomůckami. 

Normalizace v technickém kreslení 

- Druhy norem 

- Technické výkresy 

- Druhy výkresů 

- Formáty výkresů 

- Měřítko výkresů 

- Skládání výkresů 

- Popisování výkresů, kótování 

- Popisování výkresů 

- Rozměry písma 

- Velikost písma ve stavebních výkresech 

- Normalizované písmo a číslice 

- Kótování 

- Kótovací a pomocné čáry 

- Hraniční značky 

- Hraniční úsečka 

- Hraniční šipka 

- Psaní kót 

- Způsoby kótování 

- Kótování úhlů 

- Kótování oblouků 

- Kótování poloměrů 

- Kótování průměrů 

- Kótování průřezů 

- Druhy čar 

- Tloušťka čar 

- Příklady použití čar ve výkresech 

- Předepisování přesnosti na výkresech 

Žák: 

- rozezná jednotlivé druhy výkresů, 

- používá technické písmo, 

- umí správně okótovat předložený obrazec. 

Základní geometrické konstrukce 

- Bod, přímka, úsečka 

- Vzájemná poloha přímek v rovině 

- Konstrukce kolmice 

- Grafické dělení úsečky 

- Konstrukce rovnoběžek 

- Úhly 

- Trojúhelníky 

- Čtyřúhelníky 

- Mnohoúhelníky 

- Kružnice a kruh 

- Elipsa 

- Ovál 

- Atypické tvary 

Žák: 

- nakreslí podle zadání učitele různé druhy 

jednoduchých konstrukcí a okótuje je. 

Zobrazování geometrických těles Žák: 
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- Druhy promítání 

- Kosoúhlé promítání 

- Pravoúhlé promítání 

- Pravoúhlé promítání hranatých těles 

- Pravoúhlé promítání rotačních těles 

- Rozvinuté povrchy těles 

- definuje bokorys, půdorys, nárys, 

- vypracuje průměty těles podle zadání. 

Odborné kreslení 

2. ročník 

2 hodiny týdně, celkem 64 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Seznámení s obsahem učiva druhého 

ročníku 

- Opakování učiva prvního ročníku 

Žák: 

- je seznámen s učivem druhého ročníku, 

- procvičí si učivo prvního ročníku. 

Zobrazování výrobků na technických 

výkresech 

- Umístění obrazů a popis na výkresech 

- Popisové pole 

- Pohledy na výrobek a jejich umístění 

na výkresech 

- Pravidla zobrazování truhlářských 

a stavebně truhlářských výrobků 

- Pravidla označování na technických 

výkresech 

- Označování řeziva v řezech 

- Označování řeziva v pohledech 

- Označování konstrukčních desek v řezu 

- Značení krycích vrstev v řezu 

- Označování spojovacích prostředků 

v řezech 

- Označování způsobů povrchové úpravy 

v řezech 

- Řešení dílčích řezů 

Žák: 

 

- dovede správně umístit pohledy 

na výrobek na výkrese, 

- používá grafické značky truhlářských 

i stavebních materiálů, 

- vyřeší dílčí řez truhlářským výrobkem. 

Náčrty jednoduchých konstrukcí 

- Náčrty jednoduchých konstrukcí 

- Skicování podle skutečnosti 

Žák: 

- umí naskicovat jednoduché výrobky 

se zadanými parametry. 

Základy technické estetiky 

- Význam a uplatnění technické estetiky 

- Psychologické působení barev 

- Bezpečnostní význam barev 

- Použití výsledků antropometrických 

měření 

- Míry člověka – dosahové parametry 

Žák: 

- zná význam barev v estetice, 

- je seznámen s mírami člověka a dovede je 

používat při rýsování. 

 

Konstrukční spoje a prvky 

- Rozšiřující spoje 

- Prodlužující spoje 

- Rámové spoje 

- Rohové a středové spoje desek 

a velkoplošného materiálu 

Žák: 

- nakreslí podle zadání učitele různé druhy 

spojů a rámů a okótuje je. 

- čte jednoduché výkresy a schémata 
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- Spoje vložených prvků 

- Konstrukční spoje demontovatelné 

Odborné kreslení 

3. ročník 

2 hodiny týdně, celkem 64 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Seznámení s obsahem učiva třetího 

ročníku 

- Opakování učiva druhého ročníku 

Žák: 

- je seznámen s učivem třetího ročníku, 

- procvičí si učivo druhého ročníku. 

Nábytek 

- Skříňový nábytek 

- Funkční požadavky a rozměry 

- Konstrukční řešení 

- Typový výkres skříňového nábytku 

- Stolový nábytek 

- Funkční požadavky a rozměry 

- Konstrukční řešení 

- Typový výkres stolového nábytku 

- Lůžkový nábytek 

- Funkční požadavky a rozměry 

- Konstrukční řešení 

- Typový výkres lůžkového nábytku 

- Sedací nábytek 

- Funkční požadavky a rozměry 

- Konstrukční řešení 

- Typový výkres sedacího nábytku 

Žák: 

- dovede správně nakreslit typový výrobek 

nábytku, 

- používá grafické značky truhlářských 

i stavebních materiálů, 

- vyřeší dílčí řez truhlářským výrobkem. 

- čte jednoduché výkresy nábytku. 

Stavebně truhlářské prvky 

- Okna a balkonové dveře 

- Funkční požadavky a rozměry 

- Konstrukční řešení 

- Zakreslení oken ve stavebním výkresu 

- Typový výkres okna 

- Dveře a vrata 

- Funkční požadavky a rozměry 

- Konstrukční řešení 

- Zakreslení dveří ve stavebním výkresu 

- Typový výkres dveří 

- Dělící stěny a příčky 

- Funkční požadavky a rozměry 

- Konstrukční řešení 

- Typový výkres dělící stěny 

- Obložení stěn a stropů 

- Funkční požadavky a rozměry 

- Konstrukční řešení 

- Typový výkres obložení stěny 

- Dřevěné schody 

- Funkční požadavky a rozměry 

- Konstrukční řešení 

Žák: 

- nakreslí jednoduché výkresy stavebně 

truhlářských prvků se zadanými parametry, 

správně okótuje a graficky označí. 
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- Typový výkres jednoduchých schodů 

- Zabudovaný nábytek 

- Funkční požadavky a rozměry 

- Konstrukční řešení 

- Typový výkres vestavěné skříně 

- Pergoly 

- Funkční požadavky a rozměry 

- Konstrukční řešení 

- Typový výkres jednoduché pergoly 

Závěrečný projekt 

- Pohledy na výrobek ve stanoveném 

měřítku 

- Dílčí řezy dle zadání 

- Kótování 

- Grafické značení materiálu 

Žák: 

- navrhne a nakreslí jednoduchý výrobek, 

- provede okótování a grafické označení 

materiálu, 

- navrhne spoje a povrchovou úpravu. 

- čte údaje nakreslené ve výkresu 

 

Závěrečný projekt 
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MATERIÁLY 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu materiály je poskytnout žákům základní odborné vědomosti o materiálech a 

výrobcích používaných v truhlářské výrobě. 

Žáci získají znalosti o jednotlivých druzích materiálů, jejich technických vlastnostech, 

možnostech použití, způsobu skladování, přepravy a manipulace s materiály. Seznámí se 

se zásadami hospodárného využití materiálů, jejich vlivu na životní prostředí a možnostmi jejich 

recyklace. Žáci jsou vedeni k vyhledávání novinek v oboru prostřednictvím IKT. 

Učivo je zaměřeno na materiály používané v truhlářské výrobě. 

1.2 Charakteristika učiva 

Učivo je koncipováno tak, aby svým obsahem, rozsahem a časovým zařazením jednotlivých 

tematických celků vytvářelo předpoklady pro pochopení učební látky v technologii, odborném 

kreslení a odborném výcviku. Ve všech tematických celcích se žáci budou seznamovat s novými 

materiály v truhlářské výrobě. Součástí výuky je vedení žáků k péči o životní prostředí. Žáci 

budou seznámeni s účinky materiálů na životní prostředí a způsobem, jakým je nutné nakládat 

s obaly a zbytky materiálů. 

1.3 Pojetí výuky 

Učivo předmětu navazuje na přírodovědné poznatky a dále je rozvíjí. Vyučující využívá 

mezipředmětových vztahů, zdůrazní návaznost učiva dalších odborných předmětů. Ke snazšímu 

pochopení učiva využívá učitel dataprojektor, názorné pomůcky a vzorky materiálů. Klasické 

formy vyučování doplňuje exkurzemi. 

Hodinová dotace jednotlivých tematických celků není stanovena. Vyučující uvedený rámcový 

rozpis učiva rozpracuje podle hodinové dotace předmětu v konkretizovaném učebním plánu. Při 

rozpracování zohlední i význam jednotlivých tematických celků a témat pro realizaci 

stanovených cílů, přičemž uplatňuje mezipředmětové vztahy. 

Stěžejní výkladovou metodou je metoda informačně receptivní, tj. vysvětlování, popis a ilustrace 

tištěného textu a obrazů z učebnice. Žák pracuje s učebnicí, která je koncipována v návaznosti 

na výklad učitele. Žáci se seznamují s materiály pomocí jejich vzorků a příslušných exkurzí. 

1.4 Hodnocení výsledků žáků 

Úroveň získaných vědomostí žáků je hodnocena v souladu s klasifikačním řádem školy. Žáci 

jsou hodnoceni těmito formami: 

- ústní zkoušení, 

- písemné zkoušení, 

- praktické poznávání dřevin a ostatních materiálů. 
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Vyučující dbá na to, aby žáci používali odborné termíny a využívali logické myšlení. Při 

hodnocení znalostí jsou zohledněni žáci se specifickými poruchami učení. 

1.5 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Kompetence k učení 

- Mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení. 

- Ovládat práci s textem, umět vyhledávat a zpracovávat informace. 

- S porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), 

pořizovat si poznámky. 

Komunikativní kompetence 

- Zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná 

témata. 

- Vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální a sociální kompetence 

- Reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku. 

- Ověřovat si získané poznatky, zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí. 

- Pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností. 

- Přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. 

- Přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobní konflikty 

a odstraňovat diskriminaci. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

- Mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání. 

- Uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím 

se pracovním podmínkám. 

- Umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech. 

Odborné kompetence 

- Používat a připravovat materiály ke zpracování v truhlářské výrobě. 

- Připravovat, ošetřovat a zpracovávat běžné truhlářské materiály. 

- Používat různé druhy materiálů při zhotovování výrobků v souladu s technologickým 

postupem výroby. 

- Používat odbornou terminologii. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

- Člověk a životní prostředí (trvale udržitelný rozvoj, využívání obnovitelných surovin 

a hospodaření s odpady). 

- Informační a komunikační technologie (získat pozitivní vztah k výpočetní technice). 
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2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do jednotlivých ročníků 

Materiály 

1. ročník 

2 hodiny týdně, celkem 64 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Význam předmětu a jeho obsahová náplň 

Žák: 

- je informován o významu předmětu pro 

výkon své profese. 

Surovinová základna 

- Význam lesa 

- Péče o les 

- Těžba dřeva 

- Hospodaření s dřevní surovinou 

- Životní podmínky dřevin 

Žák: 

- je seznámen s významem lesa pro 

člověka, 

- zná zásady péče o les, 

- vyjmenuje zásady hospodaření s dřevní 

surovinou. 

Stavba dřeva 

- Makroskopická stavba dřeva 

- Části stromu 

- Části kmene 

- Hlavní řezy kmenem 

- Bělové, jádrové a zralé dřevo 

- Dřeňové paprsky 

- Kůra 

- Mikroskopická stavba dřeva 

- Rostlinná buňka 

- Dřevní pletiva 

- Kambium 

- Mikroskopická stavba jehličnatých 

dřevin 

- Mikroskopická stavba listnatých 

dřevin 

- Submikroskopická stavba dřeva 

- Chemické složení dřeva 

- Základní chemické prvky stavby dřeva 

- Základní organické látky ve dřevě 

Žák: 

- popíše základní makroskopické znaky, 

- definuje rostlinnou buňku, 

- zná rozdělení a funkci pletiv, 

- popíše rozdíly mikroskopické stavby 

jehličnatého a listnatého dřeva, 

- orientuje se v chemickém složení dřeva. 

Vlastnosti dřeva 

- Fyzikální vlastnosti dřeva 

- Vnější vzhled dřeva 

- Vztah dřeva k vodě 

- Hmotnost a hustota dřeva 

- Vztah dřeva k teplu 

- Vztah dřeva ke zvuku 

- Vztah dřeva k elektřině 

- Mechanické vlastnosti dřeva 

- Pevnost dřeva 

- Pružnost dřeva 

- Tvrdost dřeva 

- Odpor dřeva proti opotřebení 

Žák: 

- roztřídí fyzikální a mechanické vlastnosti 

dřeva, 

- popíše jednotlivé vlastnosti dřeva. 

Vady dřeva 

- Vady ve stavbě dřeva 

Žák: 

- definuje vady dřeva, 
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- Točitost 

- Závitek 

- Svalovitost 

- Křemenitost 

- Vnitřní běl 

- Dvojitá dřeň 

- Vady tvaru kmene 

- Sbíhavost 

- Kořenové náběhy 

- Zbytnění oddenku 

- Křivost 

- Rakovina kmene 

- Suky 

- Rozdělení suků podle průměru a tvaru 

- Suky srostlé a nesrostlé 

- Suky zdravé, nezdravé 

- Trhliny 

- Rozdělení trhlin podle vzniku 

- Dřeňové trhliny 

- Mrazové trhliny 

- Odlupčivé trhliny 

- Výsušné trhliny 

- Poranění stromu 

- Odřeniny kůry 

- Záseky 

- Zásušek 

- Zárost 

- Vadné zbarvení a hniloba dřeva  

- Hniloba 

- Poškození dřeva hmyzem 

- Rostlinní škůdci dřeva 

- Živočišní škůdci dřeva 

- rozdělí suky, 

- popíše vady tvaru kmene, 

- rozpozná trhliny podle způsobu vzniku, 

- je seznámen s druhy poranění kmene. 

Dřeviny 

- Jehličnaté dřeviny 

- Smrk 

- Jedle 

- Modřín 

- Borovice 

- Douglaska 

- Tis 

- Listnaté dřeviny 

- Duby 

- Jasan 

- Jilm 

- Akát 

- Buk 

- Javory 

- Habr 

- Bříza 

- Topoly 

- Lípa 

- Olše 

Žák: 

- rozdělí dřeviny do skupin, 

- popíše a charakterizuje jednotlivé 

dřeviny, 

- prakticky pozná jednotlivé druhy dřevin. 
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- Exotické dřeviny 

- Mahagon 

- Palisandr 

- Eben 

- Teak 

- Limba 

- Cedr 

Materiály a polotovary na bázi dřeva 

- Sortimenty dřeva 

- Řezivo 

- Deskové řezivo 

- Hraněné řezivo 

- Polohraněné řezivo 

- Dýhy 

- Rozdělení dýh 

- Okrasné dýhy 

- Konstrukční dýhy 

- Překližované materiály 

- Rozdělení překližovaných materiálů 

- Překližky 

- Laťovky 

- Biodesky 

- Voštinové desky 

- Aglomerované dřevo 

- Rozdělení aglomerovaných výrobků 

- Dřevotřískové desky 

- Dřevovláknité desky 

- Pilinové a pazdeřové desky 

- Kůrové desky 

- Dřevocementové desky 

- Lignátové desky 

Žák: 

- rozdělí materiály a polotovary na bázi 

dřeva, 

- definuje a rozdělí řezivo, 

- popíše rozdělení dýh, 

- vysvětlí pojem překližovaný materiál, 

- zná termín aglomerované dřevo a dovede 

zařadit materiály do skupin 

aglomerovaného dřeva, 

- rozezná jednotlivé druhy materiálů na 

bázi dřeva. 

Materiály 

2. ročník 

2 hodiny týdně, celkem 64 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Seznámení s obsahem učiva druhého 

ročníku 

- Opakování učiva prvního ročníku 

Žák: 

- je seznámen s obsahem učiva druhého 

ročníku, 

- procvičí si učivo prvního ročníku formou 

opakování. 

Lepidla 

- Přírodní lepidla 

- Glutinová lepidla 

- Kaseinová lepidla 

- Albuminová lepidla 

- Syntetická lepidla 

- Polyvinylacetátová lepidla 

- Fenolová lepidla 

- Močovinoformaldehydová lepidla 

Žák: 

- je seznámen s druhy lepidel, 

- uvede základní rozdělení a použití 

lepidel a lepených spojů, 

- dovede správně určit lepidlo na lepení 

konkrétního materiálu. 
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- Melaminformaldehydová lepidla 

- Epoxidová lepidla 

- Rozpouštědlová lepidla 

- Tavná lepidla 

- Polyuretanová lepidla 

- Folie, jejich vlastnosti a použití 

- Druhy folií 

- Základní folie 

- Protitahové folie 

- Zkoušky jakosti lepeného spoje 

Impregnační látky 

- Význam impregnačních látek 

- Opatření na ochranu dřeva proti 

houbám a hmyzu 

- Preventivní ochrana dřeva 

- Materiálně-technická ochrana dřeva 

- Chemická ochrana dřeva 

- Označování chemických prostředků 

- Prostředky na ochranu dřeva na vodní 

bázi 

- Prostředky na ochranu dřeva na bázi 

olejů 

- Ochranné prostředky obsahující 

rozpouštědla 

- Zpracování prostředků pro ochranu dřeva 

- Ochrana napadeného dřeva 

- Protipožární ochrana dřeva 

- Ochrana dřeva a vedlejší účinky 

Žák: 

- popíše význam impregnačních látek, 

- zná vedlejší účinky látek, 

- dovede navrhnout správný ochranný 

prostředek na konkrétní dřevinu 

a konkrétní prostředí. 

Materiály pro povrchové úpravy 

- Význam povrchové úpravy dřeva 

a materiálů na bázi dřeva 

- Brusiva a brusné prostředky 

- Přírodní brusiva 

- Syntetická brusiva 

- Zrnitost 

- Brusné papíry a plátna 

- Brusné kotouče a obtahovací brousky 

- Speciální brusiva 

- Tmely a plniče pórů 

- Bělící a mořící prostředky 

- Bělící prostředky – rozdělení a použití 

- Mořící prostředky – rozdělení, použití 

- Rozpouštědla a ředidla 

- Anorganická rozpouštědla a ředidla 

- Organická rozpouštědla a ředidla 

- Nátěrové hmoty 

- Chemicky vytvrzované nátěry 

- Fyzikálně schnoucí nátěry 

- Oleje a fermeže 

- Voskové roztoky 

- Ostatní materiály pro povrchovou úpravu 

– folie, lamináty 

Žák: 

- zná význam povrchové úpravy z hlediska 

ochrany dřeva a estetického vzhledu, 

- popíše brusiva, 

- vyjmenuje prostředky a postupy pro 

povrchovou úpravu dřeva, 

- vysvětlí pojem bělící prostředek, 

- rozdělí nátěrové hmoty podle způsobu 

vytvrzování, 

- vyjmenuje a popíše druhy folií a 

laminátů, 

- dovede určit způsob povrchové úpravy. 
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- Dekorativní vrstvené materiály 

- Rolovatelné vrstvené hmoty 

Plastické hmoty 

- Význam plastických hmot 

- Složky plastických hmot 

- Vlastnosti plastů 

- Zpracování plastů 

- Spojování plastů 

- Druhy plastů 

Žák: 

- definuje plastické hmoty, 

- popíše složky plastických hmot, 

- zná vlastnosti plastů, 

- rozdělí a popíše jednotlivé druhy plastů. 

Izolační materiály 

- Rozdělení izolačních materiálů 

- Izolační materiály proti působení vody 

a vlhkosti 

- Živičné izolační nátěry 

- Izolace z plastů a pryže 

- Jiné izolační materiály proti působení 

vody 

- Izolační materiály proti působení tepla 

a chladu 

- Druhy tepelných izolací 

- Vláknité izolační materiály 

- Tvarované izolační materiály 

- Sypké izolační materiály 

- Izolační materiály proti šíření hluku a 

proti otřesům 

- Výrobky ze dřeva 

- Výrobky z minerálních a skleněných 

vláken 

- Kovové akustické obklady 

- Izolační výrobky z plastů 

- Izolační materiály pro speciální účely 

Žák: 

- rozdělí izolační materiály do skupin, 

- popíše a charakterizuje jednotlivé 

materiály, 

- správně zvolí izolační materiál 

na konkrétní výrobek. 

Mechanické spojovací prostředky 

- Dřevěné spojovací prostředky 

- Kovové spojovací prostředky 

- Druhy kování 

- Dveřní kování 

- Dveřní zámky 

- Okenní kování 

- Nábytkové kování 

- Ostatní mechanické spojovací prostředky 

Žák: 

- rozdělí spojovací prostředky, 

- vyjmenuje druhy kování, 

- správně zvolí spojovací prostředek 

na konkrétní výrobek. 

Nábytkové krytiny 

- Rozdělení nábytkových krytin 

- Plasty a lamináty 

- Povrchové folie a ostatní dekorační 

materiály 

Žák: 

- rozdělí nábytkové krytiny, 

- popíše jednotlivé druhy plastů a 

laminátů. 

Ostatní materiály 

- Čalounické materiály 

- Kostry čalouněných výrobků 

- Nosné a pružící prvky 

- Izolační materiály 

- Tvarovací materiály 

- Potahové materiály 

Žák: 

- rozdělí ostatní materiály, 

- popíše jednotlivé druhy čalounických 

materiálů, 

- zná suroviny na výrobu skla, 

- popíše výrobu železa, 

- vyjmenuje neželezné kovy. 
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- Pomocné materiály 

- Sklo 

- Suroviny pro výrobu skla 

- Výroba skla 

- Druhy skleněných výrobků 

- Kovy 

- Suroviny pro výrobu železa 

- Výroba železa 

- Výroba oceli 

- Neželezné kovy 

Maziva 

- Maziva kapalná, plastická a tuhá, 

vlastnosti a použití 

Žák: 

- popíše jednotlivé druhy maziv. 

Skladování materiálů 

- Kulatina 

- Řezivo 

- Konstrukční desky 

- Dýhy 

- Spojovací materiály 

- Lepidla 

- Nátěrové hmoty 

Žák: 

- zná zásady skladování materiálů. 

Ekologie 

- Používání ekologických materiálů 

- Bezodpadové technologie výroby 

materiálů 

- Odpadové hospodářství 

Žák: 

- dodržuje ekologické zásady používání 

materiálů, 

- dovede sestavit plán odpadového 

hospodářství, 

- zná zásady ekologické likvidace zbytků a 

obalů v truhlářské výrobě. 
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TECHNOLOGIE 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu technologie je poskytnout žákům základní vědomosti o způsobech obrábění 

dřeva a jeho sestavení do konečného výrobku. 

Žáci se seznámí se základy ručního a strojního opracování, povrchovou úpravou, lepením dřeva, 

výrobou nábytku, výrobou stavebně truhlářských prvků a dřevěnými konstrukcemi. Vyučování 

předmětu technologie tvoří podstatnou součást odborné kvalifikace žáka. Společně s ostatními 

odbornými předměty (odborné kreslení, materiály, výrobní zařízení, truhlářské konstrukce) tvoří 

vzájemně propojený systém, který umožňuje žákovi dosáhnout komplexních znalostí 

a dovedností. Vyučovací předmět technologie vytváří nezbytné teoretické předpoklady pro 

pochopení a zvládnutí odborných vědomostí a dovedností předmětu odborný výcvik. Nedílnou 

součástí učiva je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrana životního prostředí. Žáci 

jsou vedeni k ekonomickému využívání dřevní suroviny a správnému nakládání s odpady 

z truhlářské výroby. Žákům je vštěpována zásada druhotného zpracování truhlářského odpadu na 

výrobu ekologického paliva. 

1.2 Charakteristika učiva 

Předmět technologie je profilujícím předmětem oboru, úzce souvisí se všemi odbornými 

předměty, využívá znalostí matematiky, fyziky, chemie a ekologie. Žáci jsou vedeni k používání 

vhodných technologických postupů, pracovních pomůcek, nástrojů, strojů a materiálů. Důraz je 

kladen na správné a přesné provádění prací, žáci si osvojují rovněž základy estetiky v souvislosti 

s konečným vzhledem výrobku. Zvládnutí učiva předmětu je nezbytnou podmínkou pro získání 

dovedností v odborném výcviku. 

Obsahem učiva jsou technologické postupy výroby jednotlivých druhů nábytku, stavebně 

truhlářských prvků i základních dřevěných konstrukcí. Stěžejními tematickými celky jsou výroba 

stolového, sedacího, skříňového nábytku a konstrukce dřevěných staveb pro zahradu. Nezbytnou 

součástí výuky je učivo o osazování stavebně truhlářských výrobků na stavbě. Vyučující ve 

výuce věnuje pozornost ochraně a tvorbě životního prostředí. Žáci na závěr studia realizují 

závěrečný projekt, který prověří jejich připravenost k závěrečným zkouškám. 

1.3 Pojetí výuky 

Výuka postupuje od obecné problematiky dřevařské výroby přes ruční opracování materiálů, 

konstrukční spoje, lepení, povrchovou úpravu až ke komplexním technologickým postupům 

výroby jednotlivých výrobků truhlářské výroby. Při výuce je kladen důraz na používání odborné 

terminologie a názvosloví. Žáci při výuce používají výkresy výrobků, které se naučí ve své práci 

využívat, a informace z výkresu výrobku slouží žákovi jako podklad k další práci. Vyučující 

koordinuje postup výuky s učitelem odborného výcviku. Nezbytnou součástí výuky jsou 

pracovní exkurze do výrobních podniků. Součástí výuky je problematika hospodárného 

nakládání se surovinami a důsledné třídění odpadů a nakládání s nimi. 
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Žáci jsou důsledně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů 

požární ochrany a hygieny práce. 

Hodinová dotace není stanovena, vyučující uvedený rámcový rozpis učiva rozpracuje podle 

hodinové dotace předmětu v konkretizovaném učebním plánu. Při rozpracování zohlední 

i význam jednotlivých tematických celků pro realizaci stanovených cílů, přičemž jsou 

uplatňovány mezipředmětové vztahy. 

1.4 Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni těmito formami: 

- ústní zkoušení, 

- písemné zkoušení, 

- žákovské projekty, 

- závěrečný projekt. 

Vyučující zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné 

terminologie, samostatnost projevu žáka a jeho aktivitu. Hodnocení závěrečného projektu 

je zásadní pro úspěch u závěrečných zkoušek. 

1.5 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Kompetence k učení 

- Mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení. 

- Ovládat práci s textem, umět vyhledávat a zpracovávat informace. 

- S porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.). 

- Pořizovat si poznámky. 

- Využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí. 

Kompetence k řešení problémů 

- Spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

- Porozumět zadání úkolu nebo rozpoznat jádro problému. 

- Získat informace potřebné k řešení problému buď samostatně, nebo s vedením jiných lidí 

navrhnout způsob řešení. 

- Volit prostředky a způsoby (pomůcky, metody a techniky) vhodné pro splnění 

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

Komunikativní kompetence 

- Formulovat své myšlenky srozumitelně. 

- Naslouchat pozorně druhým, tzn. vyjadřovat se přiměřeně tématu diskuse. 

- Zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná 

témata. 

Personální a sociální kompetence 

- Přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

- Mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i ke vzdělávání. 

- Uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám. 

Matematické kompetence 

- Správně používat a převádět běžné jednotky. 

- Číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.). 
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- Provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy. 

- Rozpoznat základní tvary předmětů a jejich vzájemnou polohu v rovině i prostoru. 

- Aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích. 

Odborné kompetence 

- Chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku. 

- Dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení 

jakosti. 

- Dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

- Člověk a životní prostředí (postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a 

život; porozumění souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními 

aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji). 

- Informační a komunikační technologie (získat pozitivní vztah k výpočetní technice). 

- Člověk a svět práce (práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání 

informací). 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do jednotlivých ročníků 

Technologie 

1. ročník 

2 hodiny týdně, celkem 64 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Význam předmětu a jeho obsahová náplň 

- Dřevo jediná obnovitelná surovina 

Žák: 

- je informován o významu předmětu pro 

výkon své profese, 

- pochopí význam dřeva jako obnovitelné 

suroviny. 

Výrobní proces v dřevařském průmyslu 

- Dřevařská prvovýroba 

- Výroba řeziva 

- Pořez naostro 

- Pořež prizmováním 

- Další způsoby pořezu 

- Výroba dýh 

- Řezání dýh 

- Krájení dýh 

- Loupání dýh 

- Lamidýhy 

- Mikrodýhy 

- Sesazenky 

- Výroba překližovaných materiálů 

- Výroba překližek 

- Výroba laťovek 

- Výroba biodesek 

- Výroba voštinových desek 

- Aglomerované materiály 

- Třískové desky 

- Vláknité desky 

- Ostatní velkoplošné materiály 

Žák: 

- definuje výrobní proces, 

- vysvětlí pojem prvovýroba 

a druhovýroba, 

- orientuje se v sortimentech prvovýroby 

a druhovýroby. 
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- Pazdeřové desky 

- Lignátové desky 

- Kůrové desky 

- Stramit – velkoplošný panel 

- Likusové desky 

- Dřevařská druhovýroba 

- Výroba nábytku 

- Výroba polotovarů 

- Výroba součástí a dílců nábytku 

- Povrchová úprava 

- Montáž výrobků 

- Výroba stavebně truhlářských prvků 

- Výroba oken 

- Výroba dveří 

- Výroba schodišť 

- Výroba podlahovin 

- Výroba obložení stěn a stropů 

- Ostatní výroba 

- Výroba hraček 

- Výroba sportovních potřeb 

- Výroba násad 

Základní technologické pojmy 

- Technologie 

- Mechanická 

- Chemická 

- Speciální 

- Pracovní operace 

- Pracovní a výrobní postup 

- Technologický postup 

- Technologický předpis 

- Technologická disciplína 

Žák: 

- vysvětlí technologické pojmy, 

- zná rozdíl mezi technologií 

mechanickou, chemickou a speciální. 

Bezpečnostní předpisy a protipožární 

ochrana 

- Zásady bezpečnosti práce 

- Zásady protipožární ochrany 

Žák: 

 

- je informován o významu pravidel 

bezpečnosti práce a protipožární 

ochrany. 

Sortiment výrobků 

- Sortiment výrobků dřevozpracující 

výroby 

- Řezivo 

- Rozdělení řeziva 

- Značení materiálu 

- Označování řeziva 

- Označování konstrukčních desek 

Žák: 

- umí označit materiály dřevozpracující 

výroby. 

Základy ručního opracování materiálu 

- Organizace pracoviště 

- Vybavení dílny 

- Hoblice 

- Základní nástroje a nářadí 

- Ostření nástrojů 

- Výběr a příprava materiálu 

- Zásady pro výběr materiálu 

Žák: 

- dovede si připravit pracoviště k práci, 

- zná zásady při ostření nářadí, 

- umí vybrat vhodný materiál, 

- ovládá práci s měřícími pomůckami, 

- popíše techniku práce s různým nářadím, 

- popíše libovolné ruční nářadí. 
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- Příprava materiálu 

- Způsoby opracování materiálu 

- Příprava a použití nářadí, nástrojů 

a měřidel 

- Upevňovací a lisovací nářadí 

- Měřící a rýsovací pomůcky 

- Udržovací a pomocné nářadí 

- Způsob měření a obrýsování 

- Řezání a druhy pil 

- Druhy řezů 

- Pily, základní druhy pil a ozubení 

- Geometrie pilového zubu 

- Technika řezání pilami 

- Hoblování, druhy hoblíků 

- Hoblík – popis 

- Druhy hoblíků 

- Seřízení hoblíků 

- Technika hoblování 

- Dlabání dřeva, druhy dlát 

- Dláto – popis 

- Druhy dlát 

- Technika dlabání 

- Vykružování 

- Vrtání, druhy vrtáků 

- Druhy vrtáků 

- Technika vrtání 

- Opracování dřeva rašplí, pilníkem, 

brusným papírem 

- Druhy rašplí a pilníků 

- Brusný papír 

- Technika práce s rašplí a pilníkem 

- Technika práce s brusným papírem 

Opracování kovů a plastů 

- Opracování kovů 

- Řezání kovů 

- Pilování kovů 

- Děrování 

- Vrtání kovů 

- Opracování plastů 

Žák: 

- zná zásady práce s kovy a plasty. 

Konstrukční spojování 

- Organizace pracoviště 

- Kovové spojovací prostředky 

- Hřebíky 

- Vruty 

- Šrouby, matice, podložky 

- Sponky 

- Dřevěné spojovací prostředky 

- Kolíky 

- Lamely 

- Pera 

- Spojovací prostředky z plastických hmot 

- Konstrukční spoje 

Žák: 

- zná zásady pro přípravu pracoviště při 

konstrukčním spojování, 

- umí používat kovové a dřevěné 

spojovací prostředky, 

- rozdělí konstrukční spoje, 

- zná zásady pro výrobu konkrétního 

konstrukčního spoje. 
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- Plošné spoje 

- Prodlužující spoje 

- Výroba spárovky 

- Rohové spojení rámů 

- Čep a rozpor 

- Čep a dlab 

- Spoje na pokos 

- Přeplátování 

- Kolíkové spoje 

- Pero a drážka 

- Svlakové spoje 

- Spojení na ozuby 

- Speciální truhlářské a tesařské spoje 

Technologie 

2. ročník 

2 hodiny týdně, celkem 64 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Obsah učiva druhého ročníku 

- Opakování učiva prvního ročníku 

Žák: 

- je informován o obsahu učiva druhého 

ročníku, 

- procvičí si učivo prvního ročníku. 

Technologická příprava dřeva 

- Sušení dřeva 

- Sklady řeziva 

- Stavba hrání pro sušení 

- Přirozené sušení 

- Umělé sušení 

- Sušárna řeziva 

- Druhy sušáren 

- Proces umělého sušení 

- Hydrotermická úprava dřeva 

- Účel přípravy 

- Zařízení pro hydrotermickou úpravu 

dřeva 

- Ochrana dřeva 

- Důvody ochrany dřeva 

- Technika ochrany dřeva 

Žák: 

- definuje pojem technologická příprava 

dřeva, 

- popíše umělé a přirozené sušení dřeva, 

- vysvětlí pojem hydrotermická úprava 

dřeva, 

- zná důvody, proč musíme dřevo chránit. 

Lepení dřeva, dýhování, úprava povrchů 

fóliemi a lamináty 

- Podmínky lepení, teorie lepení 

- Klasifikace a použití lepidel 

- Příprava lepící směsi 

- Lepení dřeva 

- Dýhování, podstata, výroba sesazenek 

- Hydrotermická úprava dřeva 

- Sesazování, nanášení lepidel, 

skládání souborů 

- Lisování a vady jakosti dýhování 

- Příprava a lepení glutinovým klihem 

Žák: 

 

- pochopí teorii lepení, 

- rozdělí lepidla do skupin, 

- popíše technologický postup při lepení, 

- zná zásady pro dýhování, 

- popíše technologii nalepování folií 

a laminátů. 

- ovládá technologické postupy při lepení, 

dýhování. 
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- Olepování bočních ploch 

- Speciální úpravy hran 

- Lepení fólií a laminátů 

Strojní obrábění dřeva 

- Ústroj pracovníka při strojním obrábění 

- Postupy a způsoby obrábění 

- Nástroje dřevoobráběcích strojů 

- Řezání na pásových pilách 

- Řezání na kotoučových pilách 

- Rovinné a tvarové obrábění 

- Rovinné frézování 

- Tloušťkováni 

- Frézování na svislé spodní fréze 

- Frézování na horní frézce 

- Frézování na tvarovacích frézách 

- Frézování na kopírovacích frézách 

- Frézování na čepovacích frézách 

- Frézování na ozubovacích frézkách 

- Strojní vrtání 

- Dlabání 

- Soustružení 

- Broušení na pásových, válcových 

a kotoučových bruskách 

- Příprava dřeva před ohýbáním 

- Třískové a beztřískové ohýbání 

- Stabilizace a klimatizace ohybu 

- Ohýbání ostatních materiálů 

- Zásady bezpečnosti práce 

- Zásady protipožární ochrany 

Žák: 

- je informován o významu pravidel 

bezpečnosti práce a protipožární ochrany, 

- popíše postup práce na libovolném stroji, 

- zná zakázané způsoby práce a uvědomuje 

si rizika ranění při strojním obrábění, 

- popíše technologii ohýbání dřeva. 

Povrchová úprava dřeva nátěrovými 

hmotami 

- Účel a funkce povrchové úpravy 

- Broušení dřeva 

- Tmelení, a plnění pórů 

- Moření a bělení dřeva 

- Technologie nanášení NH 

- Stříkání 

- Polévání 

- Máčení 

- Navalování  

- Vytvrzování a sušení NH 

- Dokončovací práce nátěrových filmů 

- BOZP a PO při povrchové úpravě 

- Likvidace obalů od NH 

Žák: 

 

- zná účel povrchové úpravy, 

- popíše zásady při broušení dřeva, 

- vysvětlí postup při tmelení dřeva, 

- ovládá základní technologické postupy při 

povrchové úpravě. 

- zdůvodní nutnost dodržování zásad BOZP 

a PO při práci nátěrovými hmotami. 

Opravy a renovace truhlářských výrobků 

- Pracovní operace oprav truhlářských 

výrobků 

- Jednoduché technologie obnovy 

a restaurace historické produkce oboru 

- Údržba truhlářských výrobků 

Žák: 

- popíše pracovní operace při opravách 

truhlářských výrobků, 

- vyjmenuje zásady při renovaci 

truhlářských výrobků, 

- zná zásady údržby truhlářských výrobků. 
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Technologie 

3. ročník 

3 hodiny týdně, celkem 96 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Seznámení s obsahem učiva třetího 

ročníku 

- Opakování učiva druhého ročníku 

Žák: 

- je informován o obsahu učiva třetího 

ročníku, 

- procvičí si učivo druhého ročníku. 

Technická příprava výroby 

- Význam technické příprava výroby 

- Konstrukční příprava a její součásti 

- Členění druhů výkresů a jejich 

technologické využití 

- Technický popis výrobku 

- Kusovník - vypracování spotřeby 

materiálu 

- Kalkulace spotřeby materiálu 

- Nářezové plány a jejich použití v praxi 

- Pracovní postupy nářezových plánů 

- Technologické postupy výroby 

Žák: 

- zná význam technické přípravy výroby, 

- vypočítá spotřebu materiálu na jednoduchý 

výrobek, 

- vypracuje technologický postup výroby 

Práce na mechanizovaných linkách 

- BOZP a PO u mechanizované výroby 

oboru 

- mechanizace truhlářské výroby 

- Strojní vybavení mechanizované výroby 

- Požadavky výstupů mechanizované 

výroby 

- Pracovní postupy mechanizované výroby 

oboru 

- Zvláštnosti technologií truhlářské 

mechanizace 

Žák: 

- vysvětlí zásady BOZP a PO 

v mechanizované výrobě, 

- popíše jednoduché mechanizované linky a 

uvede příklady. 

- Zná zásady práce na mechanizovaných a 

automatizovaných linkách 

Technologie výroby nábytku 

- Skříňový nábytek 

- Názvosloví a popis částí 

- Typový technologický postup výroby 

z masivního dřeva 

- Typový technologický postup výroby 

z konstrukčních desek 

- Skříňový nábytek 

- Názvosloví a popis částí 

- Typový technologický postup výroby 

z masivního dřeva 

- Typový technologický postup výroby 

z konstrukčních desek 

- Sedací nábytek 

- Názvosloví a popis částí 

- Typový technologický postup výroby 

- Lůžkový nábytek 

- Názvosloví a popis částí 

- Typový technologický postup výroby 

- Zahradní nábytek 

Žák: 

- zná význam nábytku v kultuře bydlení 

člověka, 

- dovede popsat jednotlivé části nábytku 

odbornými pojmy, 

- umí používat antropometrické údaje při 

výrobě nábytku, 

- zvládá popsat jednotlivé technologické 

postupy výroby nábytku ze dřeva 

i z konstrukčních desek, 

- popíše zásadní rozdíly ve výrobě nábytku 

ze dřeva i z konstrukčních desek, 

- umí používat vhodné materiály 

na povrchovou úpravu, 

- dovede zvolit vhodnou technologii 

povrchové úpravy, 

- zná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 

- navrhuje nábytek s ohledem na maximální 

výtěžnost suroviny, 
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- Vhodnost dřevin pro výrobu 

- Postup výroby 

- Pergola 

- Zahradní chatka 

- Zahradní stěna 

- dovede pracovat s odpady z výroby 

a likvidovat je podle právních norem ČR. 

Montáž výrobků 

- Popis a etapy montáže 

- Vliv organizace práce na montáž -montáž 

nábytku a zařízení 

- Použití stahovacích a montážních 

přípravků a zařízení 

- Aplikace speciálních technologií 

a spojovacích prostředků u montáží 

Žák: 

- popíše etapy montáže, 

- zvolí správné pomůcky při montáži. 

Stavebně truhlářské prvky 

- Okna 

- Význam oken 

- Materiály vhodné pro výrobu oken 

- Typový technologický postup výroby 

jednotlivých druhů oken 

- Povrchová úprava okna 

- Euro okna 

- Výroba přířezů délkově nastavovaných 

- Dveře 

- Druhy dveří 

- Funkce dveří 

- Materiály na výrobu dveří 

- Typový technologický postup výroby 

jednotlivých druhů dveří 

- Obložení stěn a stropů 

- Funkce obkladů 

- Zásady pro navrhování obkladů 

- Typové technologické postupy 

- výroby obkladů z masivního dřeva 

i z konstrukčních desek 

- Dělící příčky a stěny 

- Funkce a druhy příček 

- Materiály vhodné pro výrobu 

- Typové technologické postupy výroby 

příček a stěn 

- Zabudovaný nábytek 

- Zásady konstrukce 

- Materiály vhodné pro výrobu 

- Typové technologické postupy výroby 

zabudovaného nábytku 

- Kuchyňský nábytek 

- Funkce nábytku v kuchyni 

- Kuchyňské sestavy 

- Typový technologický postup výroby 

kuchyňské linky 

- Schody 

- Názvosloví schodů 

- Návrh schodiště 

Žák: 

- umí vyjmenovat jednotlivé druhy stavebně 

truhlářské prvky, 

- dokáže navrhovat správné druhy materiálů 

pro jednotlivé druhy stavebně truhlářských 

prvků, 

- umí pojmenovat jednotlivé druhy stavebně 

truhlářských prvků odborným 

názvoslovím, 

- zná konstrukční zásady pro návrhy 

stavebně truhlářských prvků, 

- umí popsat postupy výroby jednotlivých 

druhů stavebně truhlářských prvků, 

- dovede popsat zasklívání oken, 

- zná zásady montáže kování, 

- navrhuje vhodnou povrchovou úpravu, 

- zvládá navrhnout schodiště, 

- umí navrhnout kuchyňskou linku, 

- zná zásady pro navrhování obkladů stěn 

a stropů. 
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- Typový postup výroby 

Jednoduché sklenářské práce 

- Výběr skla, rozměry a řezání 

- Osazování skel a zrcadel 

- Podložení a připevnění skel 

- Zasklívání oken a dveří 

Žák: 

- zná zásady práce se sklem, 

- vybere vhodné sklo, 

- popíše technologický zasklení okna 

a dveří. 

Osazování stavebně truhlářských prvků 

na stavbách 

- Osazování oken 

- Zabudování zárubní a prahů 

- Montáž schodů 

- Osazování příček 

- Montáž zabudované skříně 

- Montáž kuchyňské linky 

Žák: 

 

- ovládá zásady osazování stavebně 

truhlářských prvku do otvorů ve stavbě, 

- zná pravidla bezpečné práce, 

- zná požadavky na esteticky čistou práci, 

- umí popsat montáž schodů, 

- dovede popsat montáž kuchyňské linky. 

Výroba přířezů 

- Neopracované přířezy 

- Opracované přířezy 

- Hrubé rozměry 

- Rovnání hran a plochy 

- Opracování na přesné rozměry 

- Kontrola a opravy vad 

- Skladování a expedice 

- Nekonečný vlys 

Žák: 

- zná zásady výroby přířezů pro 

nábytkářství, 

- dovede vyjmenovat a podrobně popsat 

operace výroby přířezů, 

- umí popsat způsob oprav vad, 

- zná zásady skladování přířezů, 

- umí popsat výrobu nekonečného vlysu 

Závěrečný projekt 

- Vypracování technologické postupu 

výroby 

- Vypracování kusovníku a výpočet čisté 

a hrubé spotřeby materiálu 

Žák: 

- vypracuje kusovník podle zadání projektu, 

- vypočítá hrubou a čistou spotřebu. 

Opakování k závěrečným zkouškám Žák: 

- zopakuje si vybrané tematické celky 

k závěrečným zkouškám. 
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TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu truhlářské konstrukce je poskytnout žákům ucelený přehled vědomostí 

potřebných pro výrobu výrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Žáci si mají objasnit 

zákonitosti konstrukce nábytku a stavebně truhlářských prvků. Dále získávají vědomosti 

o používání spojů a spojovacích prostředků v truhlářské výrobě. 

1.2. Charakteristika učiva 

Vyučovací předmět truhlářské konstrukce využívá poznatků žáků získaných v odborných 

předmětech – technologie, materiály a odborném kreslení. Vede žáky k logickému myšlení. 

Vyučování předmětu se významně podílí na formování pozitivního postoje žáků k volbě 

budoucího povolání. 

1.3. Pojetí výuky 

Učivo navazuje na odborné truhlářské předměty, a to zejména na materiály a technologii. 

K pochopení učiva učitel používá názorné učební pomůcky, dataprojektor, které žákům usnadní 

pochopení učební látky v jednotlivých tematických celcích. V rámci výuky budou žákům 

uloženy úkoly zaměřené na řešení konstrukce nábytku. Žáci u vytvořených úkolů uvedou přesné 

technické termíny a navrhnou materiály dle platných norem. 

Hodinová dotace jednotlivých celků není stanovena, vyučující uvedený rozpis učiva rozpracuje 

do hodinové dotace v konkretizovaném učebním plánu. Při rozpracování učiva zohlední význam 

jednotlivých celků a témat a jejich návaznost na profilující odborné předměty. 

1.4. Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni těmito formami: 

- ústní zkoušení, 

- písemné testy, 

- praktické návrhy konstrukcí nábytku a stavebně truhlářských prvků. 

Vyučující dbá na to, aby žáci používali odborné technické termíny a logické myšlení. 

1.5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Kompetence k učení 

- Mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení. 

- Ovládat práci s textem, umět vyhledávat a zpracovávat informace. 

- Využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných 

lidí. 

Kompetence k řešení problémů 
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- Porozumět zadání úkolu nebo rozpoznat jádro problému, získat informace potřebné 

k řešení problému buď samostatně, nebo s vedením jiných lidí navrhnout způsob řešení, 

- Volit prostředky a způsoby (pomůcky, metody a techniky) vhodné pro splnění 

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

Komunikativní kompetence 

- Žáci jsou schopni komunikovat při praktických a laboratorních cvičeních, 

- Diskutovat o své práci, přijímat rady a připomínky učitele i ostatních žáků. 

Personální a sociální kompetence 

- Učit se a pracovat v kolektivu, 

- Objektivně hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si vlastní přednosti, meze 

i nedostatky a pracovat na rozvoji své osoby, 

- Plánovat svůj život a pracovní kariéru, 

- Pečovat o svůj další odborný rozvoj, 

- Ke svému učení využívat zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných 

zkušeností, 

- Adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky, 

- Uznávat autoritu nadřízených, 

- Přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, k předcházení osobním konfliktům 

a k odstraňování diskriminace. 

Odborné kompetence 

- Rozlišovat základní materiály používané v truhlářské nebo čalounické výrobě a při 

výrobě dekorací, 

- Používat různé druhy materiálů při zhotovování výrobků v souladu s technologickým 

postupem výroby, 

- Číst jednoduché technické výkresy a používat odbornou terminologii, 

- Zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty výrobku nebo jeho části, 

- dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy, 

- Získat pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity, 

- Uvědomovat si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost, 

- Umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, 

- Zajímat se o znalost práv a povinností svých i svých budoucích zaměstnavatelů, 

- Porozumět zadání úkolu a získat informace potřebné k jeho řešení, 

- Kontrolovat svou činnost a hodnotit dosažený výsledek. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

- Člověk a životní prostředí (respektovat principy udržitelného rozvoje). 

- Informační a komunikační technologie (získat pozitivní vztah k výpočetní technice). 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do jednotlivých ročníků 

Truhlářské konstrukce 

2. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Význam předmětu a jeho obsahová náplň 

Žák: 

- je informován o významu předmětu pro 

výkon své profese. 

Spojování dřeva 

- Spojovací způsoby – spojovací materiál 

Žák: 

- rozdělí spoje do jednotlivých skupin, 
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- Hřebíky a spony 

- Vruty 

- Kolíky, pera, lamely 

- Spojení na šířku 

- Nelepená spojení na šířku 

- Lepená spojení na šířku 

- Spojení na délku 

- Spojení rohu rámů 

- Spojení rohů desek a korpusů 

- Sbíjená rohová spojení 

- Svlakové spojení masivního dřeva 

- Rohové spojení na ozuby 

- Rohové spojen na pero a drážku, 

kolíky 

- Podstavcové spoje (konstrukční spojení 

podnoží) 

- používá vhodné spoje při zadaných 

parametrech konstrukce, 

- vypracuje detail různých druhů spojů. 

- vysvětlí základní technologické postupy 

při výrobě spojů 

Konstrukce nábytku 

- Druhy a způsoby konstrukce nábytku 

- Estetický vzhled – cesta k tvaru 

- Nábytkové a konstrukční části 

- Podnože a sokly nábytku 

- Zakončení vrchní části nábytku 

- Záda 

- Dveře 

- Žaluzie 

- Klopny 

- Posuvné dveře 

- Zásuvky 

- Police 

- Sedací nábytek 

- Stolový nábytek 

- Vestavěné kuchyně 

Žák: 

- zná zásady estetiky při návrhu nábytku, 

- používá antropometrické rozměry při 

návrhu nábytku, 

- navrhne různé způsoby řešení konstrukce 

nábytkových částí, 

- vyřeší konstrukci jednotlivých typů 

nábytku. 

Truhlářské konstrukce 

3. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Obsah učiva druhého ročníku 

- Opakování učiva prvního ročníku 

Žák: 

- je informován o obsahu učiva, 

- procvičí si učivo druhého ročníku. 

Dějiny nábytkových slohů 

- Starověk a antika 

- Středověk 

- Novověk 

- Renesance 

- Baroko 

- Rokoko 

- Klasicismus 

- Secese 

- Moderna 

Žák: 

- definuje jednotlivé nábytkové slohy, 

- zná přínos jednotlivých slohu do 

truhlářské profese. 
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Povrchová úprava 

- Příprava 

- Příprava povrchu 

- Broušení 

- Strukturování (tvarování) 

- Moření 

- Druhy a požadavky 

- Nanášení a sušení 

- Nanášení nátěrových hmot 

- Druhy a požadavky 

- Techniky nanášení 

- Přírodní prostředky na povrchovou 

úpravu 

- Vytvrzování nátěrových hmot 

Žák: 

- zná zásady povrchové úpravy, 

- ovládá různé techniky nanášení 

nátěrových hmot. 

Stavebně truhlářské prvky 

- Modulová koordinace v pozemním 

stavitelství 

- Tepelná, zvuková a protipožární ochrana 

- Tepelná izolace 

- Ochrana proti hluku 

- Protipožární ochrana 

- Obložení stěn a stropů 

- Obložení stěn 

- Obložení stropů 

- Dělící stěny a příčky 

- Vestavěný nábytek 

- Dřevěné podlahy 

- Dveře 

- Interiérové dveře 

- Venkovní dveře 

- Osazení dveří a napojení na 

obvodovou konstrukci 

- Okna 

- Funkce a požadavky 

- Názvosloví 

- Typy oken 

- Profily a konstrukční rozměry 

dřevěných oken 

- Otevírání okenních křídel a kování 

oken 

- Zasklívací práce 

- Těsnící hmoty 

- Zabudování oken a napojení na 

obvodovou konstrukci 

- Schody 

- Funkce a požadavky 

- Názvosloví 

- Návrh schodiště 

- Zahradní nábytek 

- Funkce a požadavky 

- Dřevěné terasy 

- Pergoly 

Žák: 

- je seznámen s významem modulace 

v pozemním stavitelství, 

- zná důvody izolací a protipožární 

ochrany ve stavebnictví, 

- popíše postupy výroby jednotlivých 

druhů stavebně truhlářských výrobků, 

- rozlišuje stavebně truhlářské práce včetně 

funkcí a požadavků. 
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VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1 Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu výrobní zařízení je poskytnout žákům základní vědomosti o strojních zařízeních 

používaných v truhlářské výrobě. 

Žáci jsou seznámeni se zásadami bezpečného provozu těchto zařízení. Vyučující vede žáky 

k tomu, aby strojní zařízení bylo využíváno s ohledem na snižování energetické náročnosti. 

Nedílnou součástí učiva jsou otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. – stejné jako 1. věta 

druhého odstavce, dala bych pryč. 

1.2 Charakteristika učiva 

Učivo je koncipováno tak, aby svým obsahem, rozsahem a časovým zařazením jednotlivých 

tematických celků vytvářelo předpoklady pro pochopení učební látky v technologii a odborném 

výcviku. Ve všech tematických celcích se žáci budou seznamovat s technickými novinkami 

v truhlářské výrobě. Součástí výuky je vedení žáků k dodržování zásad BOZP a péči o životní 

prostředí. Žáci budou seznámeni se zásadami údržby a péče o stroje. 

1.3 Pojetí výuky 

Učivo předmětu navazuje na poznatky z předmětu fyzika a získané poznatky dále rozvíjí. 

Vyučující zdůrazňuje návaznost na učivo i dalších odborných předmětů, a to zejména 

technologie a odborný výcvik. K snazšímu pochopení výuky používá vyučující názorné pomůcky 

(dataprojektor, prospekty, fotografie). Klasická forma výuky je doplněna exkurzemi 

do truhlářských provozů a na výstavy strojů pracujících se dřevem. Hodinové dotace 

tematických celků nejsou stanoveny, vyučující si rámcový rozpis učiva rozpracuje podle 

hodinové dotace předmětu v konkretizovaném plánu. Při rozpracování zohlední i význam 

jednotlivých celků a témat pro stanovení cílů, přičemž se uplatňují mezipředmětové vztahy. 

Učitel dbá na to, aby žáci pochopili výklad předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

protipožárních předpisů a hygieny práce. 

1.4 Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni těmito formami: 

- ústní zkoušení, 

- písemné zkoušení, 

- popisem částí strojů na slepých snímcích. 

Vyučující dbá na to, aby žáci používali odborné technické termíny a logické myšlení. 
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1.5 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Kompetence k učení 

- Mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, 

- Ovládat práci s textem, umět vyhledávat a zpracovávat informace, 

- S porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), 

pořizovat si poznámky. 

Komunikativní kompetence 

- Zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná 

témata, 

- Vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální a sociální kompetence 

- Reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku, 

- Ověřovat si získané poznatky, zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí, 

- Pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 

- Přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 

- Přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům a diskriminaci. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

- Mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, 

- Uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím 

se pracovním podmínkám, 

- Umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech. 

Odborné kompetence 

- Používat a připravovat materiály ke zpracování v truhlářské výrobě, 

- Připravovat, ošetřovat a zpracovávat běžné truhlářské materiály, 

- Používat různé druhy materiálů při zhotovování výrobků v souladu s technologickým 

postupem výroby, 

- Používat odbornou terminologii. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Člověk a svět (práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací). 

Informační a komunikační technologie (získat pozitivní vztah k výpočetní technice, 

používání techniky při vyhledávání informací). 
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2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do jednotlivých ročníků 

Výrobní zařízení 

1. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Význam předmětu a jeho obsahová náplň 

Žák: 

- je informován o významu předmětu pro 

obor. 

Základy strojnictví 

- Rozdělení strojních součástí 

- Spojovací součástí a druhy spojů 

- Rozdělení spojovacích součástí 

- Šrouby, matice, podložky 

- Svěrné spoje 

- Nalisované spoje 

- Nýty a nýtové spoje 

- Sváry a svárové spoje 

- Lepené spoje 

- Součásti k přenosu točivého pohybu 

- Čepy 

- Hřídele 

- Ložiska 

- Spojky 

- Mechanické převody 

- Řemenové 

- Klínové 

- Ozubenými koly 

- Mechanismy obecného pohybu 

- Kloubové 

- Klikové 

- Kulisové 

- Vačky a výstředníky 

- Potrubí a jeho příslušenství 

- Základní rozdělení 

- Trubky a trouby 

- Uzavírací, zajišťovací a měřicí 

přístroje 

Žák: 

- umí vyjmenovat a popsat základní 

rozdělení součástí strojů, 

- orientuje se v pojmech strojnictví, 

- dokáže popsat funkci jednotlivých 

mechanismů. 

Stroje na obrábění dřeva 

- Pily 

- Kotoučové 

- Pásové 

- Řetězové 

- Formátovací 

- Rámové 

- Frézky 

- Rovinné 

- Tvarové 

- Kopírovací 

- Soustruhy a vykružovačky 

- Vrtačky 

Žák: 

- vysvětlí funkci strojů na obrábění, 

- ovládá pravidla obsluhy a údržby, 

- zná základní parametry pro použití 

strojů, 

- dokáže posoudit vhodnost strojů 

nasazených na jednotlivé operace, 

- je seznámen s bezpečnostními předpisy 

při práci se stroji. 
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- Dlabačky 

- Řetězové 

- Vrtací 

- Soustruhy a vykružovačky 

- Vrtačky 

- Brusky 

- Kotoučové 

- Pásové 

- Bubnové 

Nástroje na obrábění 

- Kotouče 

- Pilové pásy 

- Řetězy 

- Frézy 

- Frézovací nože 

- Soustružnické nože 

- Vrtáky 

- Brusné pásy 

- Brusné papíry 

- Údržba nástrojů 

Žák: 

- má přehled o nástrojích, jejich upínání 

do strojů, zásady ostření a skladování. 

 

Výrobní zařízení 

2. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Seznámení s obsahem učiva druhého 

ročníku 

- Opakování učiva prvního ročníku 

Žák: 

- je seznámen s obsahem učiva druhého 

ročníku, 

- procvičí si učivo prvního ročníku formou 

opakování. 

Dopravní zařízení 

- Kolejová doprava 

- Bezkolejová doprava 

- Dopravníky 

- Přepravní pomůcky 

Žák: 

- zná rozdělení a využití dopravních 

zařízení, 

- umí vhodně využívat pravidla pro 

nasazení dopravních zařízení v truhlářské 

výrobě, 

- jsou mu známa pravidla BOZP při práci 

s dopravními zařízeními. 

Stroje na sušení a plastifikaci dřeva 

- Sušárny dřeva 

- Komorové 

- Tunelové 

- Speciální 

- Vybavení sušáren 

- Zařízení na vaření dřeva 

- Zařízení na paření dřeva 

- Zařízení na máčení dřeva 

- Klimatizace dřeva 

Žák: 

- dokáže popsat konstrukci a funkci 

zařízení pro sušení, vaření, paření dřeva, 

- orientuje se v technologickém vybavení 

sušáren dřeva, 

- dovede zařízení zařadit do procesu 

zpracování dřeva, 

- zná energetickou náročnost technologií, 

- umí zdůvodnit používání dřevních 

odpadů jako ekologického paliva. 

Stroje a zařízení na ohýbání, tváření 

a spojování dřeva 

Žák: 
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- Lisy 

- Ohýbačky 

- Nůžky na dýhy 

- Olepovačky 

- Nanášení lepidel 

- Sbíjecí stroje a sponkovačky 

- Sesazovačky na dýhu 

- umí popsat konstrukci jednotlivých 

strojů, 

- zná použití strojů ve výrobě, 

- dovede sestavit jednotlivé stroje 

do výrobní linky. 

Výrobní zařízení 

3. ročník 

1 hodina týdně, celkem 32 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- Seznámení s obsahem učiva třetího 

ročníku 

- Opakování učiva druhého ročníku 

Žák: 

- je seznámen s obsahem učiva třetího 

ročníku, 

- procvičí si učivo druhého ročníku formou 

opakování. 

Stroje a zařízení pro povrchovou úpravu 

- Stroje na broušení 

- Stroje na nanášení tmelu 

- Nanášení NH 

- Stroje na leštění 

- Zařízení na vytvrzování NH 

- Skladování pilin a prachových částic 

- Odsávání výparů 

Žák: 

- zná konstrukci jednotlivých strojů, 

- vysvětlí činnost při práci s těmito stroji, 

- zdůvodní nutnost používání odsávacího 

zařízení. 

Automatizované stroje 

- Zkracovací linky 

- Vrtací linky 

- Kopírovací stroje 

- Stroje na přípravu konstrukčních desek 

- Linky na ohýbání 

- Linky na dýhování 

- Linky na broušení a povrchovou úpravu 

- Linky pro montáž nábytku 

- Linky pro výrobu stavebně truhlářských 

prvků 

- Pilařské linky na výrobu řeziva 

Žák: 

- zná skupiny strojů částečně 

automatizované výroby, 

- zdůvodní výhody těchto strojů, 

- umí popsat perspektivu linek pro výrobu 

stavebně truhlářských prvků, 

- popíše linku na výrobu řeziva. 

BOZP při práci se stroji 

- Pravidla bezpečnosti práce na 

jednotlivých strojích 

- Prvky bezpečnosti práce na strojích 

- Požární ochrana v truhlářských provozech 

Žák: 

- je seznámen s bezpečnostními předpisy 

pro práci se stroji a s pravidly požární 

ochrany v truhlářském provozu. 

Ruční mechanizace 

- Okružní pily 

- Přímočaré pily 

- Akuvrtačky 

- Brusky 

- Pásové 

- Vibrační 

- Kotoučové 

Žák: 

- zná konstrukci strojů, 

- dokáže popsat principy práce s těmito 

stroji, 

- ovládá pravidla BOZP, 

- umí zdůvodnit nezbytnost vybavení 

těmito stroji v každém truhlářském 

provozu. 
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- Lamelovací frézy 

- Horní frézky 

Zařízení na ochranu dřeva 

- Zařízení na impregnaci dřeva 

Žák: 

- zná konstrukci zařízení na impregnaci 

dřeva. 

Opakování k závěrečným zkouškám Žák: 

- se připravuje na závěrečné zkoušky. 

 

  



Střední škola technická, Most, příspěvková organizace ŠVP: Truhlářské práce 

103 

ODBORNÝ VÝCVIK 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01 Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1 Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu odborný výcvik je rozvinout u žáků komplexní vědomosti a dovednosti, které 

získali v ostatních odborných předmětech. Tyto znalosti žáci aplikují při osvojování dovedností, 

které jsou nezbytné pro výkon činností, které se vyskytnou v povolání, pro které je obor 

připravuje. 

Žáci se prakticky seznámí se všemi činnostmi, které jsou nezbytné pro výkon řemeslných prací 

v dřevozpracujícím průmyslu. Součástí učiva je problematika výroby dřevěných konstrukcí pro 

zahradní nábytek a stavby. V rámci vyučovacího předmětu odborný výcvik si žáci prohloubí 

základní znalosti o nářadí, péči o něj, výrobním zařízení, materiálech a postupech používaných v 

truhlářské výrobě. 

Nedílnou součástí výuky jsou otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 

hygieny práce. Úkolem odborného výcviku je dosáhnout u žáků učebního oboru vytvoření 

potřebných dovedností a správných návyků, ale také žáky vést k technologické kázni, naučit je 

hospodárně využívat materiály a šetřit energie a nakládat s odpady podle platné legislativy. 

1.2 Charakteristika učiva 

Předmět odborný výcvik je základním předmětem oboru, úzce souvisí se všemi odbornými 

předměty a také využívá znalostí všeobecných předmětů, a to zejména z matematiky. Žáci jsou 

vedeni k používání správných technologických postupů, nářadí, strojů a materiálů. Touto 

činností si žáci vytvoří základní dovednosti a pracovní návyky související s praktickými 

činnostmi v dílnách a provozech individuální případně sériové výroby základních truhlářských 

výrobků při uplatňování hledisek specifických vlastností dřeva včetně estetických požadavků 

na výrobky. 

Žáci si současně v odborném výcviku upevňují a prohlubují odborné znalosti, které získali v 

teorii odborných předmětů. Nácvikem činností předepsaných učební osnovou, za používání 

předepsaných ochranných pomůcek a při dodržování technologických předpisů a pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytváří odborný výcvik u žáků předpoklady pro to, aby v 

závěru přípravy na povolání byli schopni samostatně nebo v pracovním týmu kvalifikovaně 

provádět zadanou práci. Obsahem učiva jsou pracovní a technologické postupy při přípravě 

nářadí a nástrojů, při opracování dřeva, zhotovování konstrukčních spojů, lepení dřeva, 

povrchová úprava a výroba jednotlivých druhů truhlářských výrobků. Stěžejními tematickými 

celky jsou výroba jednotlivých druhů nábytku, stavebně truhlářských prvků a výroba zahradního 

nábytku včetně jednoduchých tesařských konstrukcí pro zahradní stavby. 

1.3 Pojetí výuky 

Výuka postupuje od obecné problematiky přípravy a organizace pracoviště přes přípravu nářadí, 

nástrojů a pomůcek, strojů až ke konkrétním technologickým postupům výroby jednotlivých 

výrobků. Učitel odborného výcviku úzce spolupracuje s vyučujícími odborných předmětů a dbá 
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na to, aby žáci aplikovali do praxe i poznatky z všeobecně vzdělávacích předmětů, a to zejména 

z matematiky. 

Odborný výcvik se organizuje v dílnách SŠT, pro výuku odborného výcviku se dělí žáci na 

skupiny podle platných předpisů. V průběhu druhého a třetího ročníku je možnost konání 

odborného výcviku v reálných pracovištích firem. Žáci v tomto reálném pracovním prostředí 

mají získávat poznatky z praxe, a to zejména v oblasti organizace práce, pracovního tempa, 

nároků na pracovníky a mezilidských vztahů v oblasti pracovního prostředí. Nedílnou součástí 

této činnosti je, že žák získá kontakty se zaměstnanci a zaměstnavateli a toto umožní žákovi 

rozšířit si pracovní zkušenosti a pomoci žákovi k adaptaci do pracovního procesu po ukončení 

učebního poměru. V provozních podmínkách lze nacvičovat truhlářskou činnost jen na základě 

uzavřené dohody mezi smluvním pracovištěm a školou a při zajištění maximální bezpečnosti 

žáků. 

V úvodním tematickém celku prvního ročníku jsou žáci seznámeni se základními ustanoveními 

právních norem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy požární ochrany a 

hygienickými předpisy v rozsahu, který odpovídá charakteru výuky. Před zahájením výuky 

nového tématu anebo při přechodu na jiné pracoviště musí být vždy začleněny vedle seznámení s 

příslušnými ustanoveními právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci rovněž informace o rizicích možného ohrožení zdraví a života, tyto informace učitel u 

žáků ověřuje přezkoušením a zápisem do deníku evidence odborného výcviku. 

Je nezbytné, aby žáci získali kvalifikaci „pracovníka seznámeného“ ve smyslu §3 vyhlášky 

50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů (každý, kdo pracuje na pracovišti s elektrickými 

zařízeními, musí získat tuto základní elektrotechnickou kvalifikaci). Ta spočívá v seznámení se 

základním bezpečnostním předpisem pro pracovníky bez elektrotechnické kvalifikace (ČSN 

343108) v rozsahu činnosti žáků. V druhé části musí být žák seznámen s konkrétními 

elektrickými zařízeními - obráběcími stroji, které v odborném výcviku používá. Musí být 

seznámen s umístěním hlavních vypínačů elektrického proudu a se způsobem vypínání, s návody 

na obsluhu strojů a zařízení, které bude používat při své činnosti. Školení může provádět 

pracovník s příslušnou kvalifikací (podle vyhlášky 50/78 Sb.). O školení musí být sepsán zápis, 

který podepíší obě strany, a to školitel a školený. Seznámení není třeba opakovat, pokud žák 

nemění konkrétní pracoviště. Na novém pracovišti u stejné organizace stačí nová druhá část, na 

novém pracovišti u jiné organizace je nutné celé školení. 

V dalších tematických celcích si žáci prohlubují, upevňují a rozšiřují dovednosti a návyky 

potřebné pro praktické činnosti v dílnách a na provozech firem. Odborný výcvik se má provádět 

při produktivních pracích. Ve výjimečných případech, kdy není zajištěn dostatek vhodné 

produktivní práce pro příslušné téma učební osnovy, lze, aby žáci konali i neproduktivní práce 

tak, aby si osvojili základní dovednosti příslušného tématu. 

Výuka by měla probíhat při dodržování nejdůležitějších pedagogických zásad, zejména zásady 

postupu od věcí jednoduchých ke složitějším, zásady náročnosti, přiměřenosti a trvalosti. V 

průběhu výuky vyučující zahrnuje do výuky kontrolní práce, jejichž hlavním posláním je zjistit, 

zda žáci zvládli probrané učivo, a jestli jejich dovednosti jsou v souladu se stanovenými cíli 

výuky. Po upevnění získaných dovedností a vědomostí vyučující zahrnuje do výuky i souborné 

práce. Jejich hlavním cílem je získání návyků v určitých činnostech. 

Hodinová dotace jednotlivých celků není stanovena, vyučující uvedený rámcový rozpis učiva 

rozpracuje podle hodinové dotace předmětu v konkretizovaném učebním plánu. Při rozpracování 

zohlední i význam jednotlivých tematických celků a témat pro realizaci stanovených cílů, 

přičemž uplatňuje mezipředmětové vztahy. 

1.4 Hodnocení žáků – způsoby ověřování 

Žáci jsou hodnoceni těmito formami: 

- kontrolní práce z tématu, 
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- souborná práce z konkrétní činnosti, 

- praktické provádění činností, 

- zapojení do týmové práce, 

- individuální zručnost, 

- závěrečný projekt. 

Žák je hodnocen po celou dobu své účasti v odborném výcviku. Vyučující zohledňuje úroveň 

odborných vědomostí a dovedností, používání správné terminologie, samostatnost a plynulost 

projevu žáka a jeho aktivitu. K hodnocení učitelé odborného výcviku využívají klasifikační 

stupně 1 - 5. Hodnocení závěrečného projektu je zásadní pro klasifikaci odborného výcviku 

v posledním klasifikačním období před závěrečnou zkouškou. 

1.5 Personální a materiální zabezpečení odborného výcviku 

Praktické vyučování zajišťuje dostatečný počet učitelů odborného výcviku, kteří jsou vyučeni v 

příslušném oboru, mají střední vzdělání s maturitní zkouškou doplněné pedagogickým 

vzděláním. Výuka probíhá na pracovištích právnických nebo fyzických osob odpovídajících 

zaměření oboru a v dílnách SŠT - dílna pro truhlářské obory vybavena nářadím, pomůckami 

a strojním zařízením potřebným pro opracování dřeva nezbytným pro vyučovací předmět 

odborný výcvik. 

1.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Kompetence k učení 

- Mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení. 

- Znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

Kompetence k řešení problémů 

- Porozumět zadání úkolu nebo rozpoznat jádro problému, získat informace potřebné 

k řešení problému buď samostatně, nebo s vedením jiných lidí navrhnout způsob řešení. 

- Volit prostředky a způsoby (pomůcky, metody a techniky) vhodné pro splnění 

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

- Spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

Komunikativní kompetence 

- Schopnost komunikovat při řešení souborných prací. 

- Diskutovat o své práci, přijímat rady a připomínky učitele i ostatních žáků. 

Personální a sociální kompetence 

- Učit se a pracovat v kolektivu. 

- Reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku. 

- Ověřovat si získané poznatky, zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí. 

- Adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky. 

- Pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností. 

- Přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. 

Odborné kompetence 

- Získat pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity. 

- Rozlišovat základní materiály používané v truhlářské výrobě. 

- Připravovat, ošetřovat a zpracovávat běžné truhlářské materiály. 

- Používat různé druhy materiálů při zhotovování výrobků v souladu s technologickým 

postupem výroby. 

- Dodržovat pracovní postupy v souladu s technologickým postupem výroby. 
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- Připravovat pracoviště, volit a používat vhodné nástroje a pomůcky. 

- Obsluhovat a seřizovat jednoduché stroje a zařízení a provádět jejich základní údržbu. 

- Provádět základní práce při výrobě a montáži truhlářských výrobků a dřevěných 

konstrukcí nebo čalouněného nábytku případně dalších produktů. 

- Zhotovovat jednoduché výrobky a polotovary truhlářské výroby. 

- Provádět jednoduché opravy a renovace výrobků. 

- Vhodně ošetřovat a skladovat materiály i výrobky. 

- Připravovat k expedici hotové výrobky. 

- Sledovat kvalitu své práce a zhotovených výrobků. 

- Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 

- Osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

ochrany zdraví při práci. 

- Rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví. 

- Být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a snažili se poskytnout první pomoc. 

- Chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku. 

- Dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti. 

- Dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb. 

- Zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana). 

- Zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném 

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady. 

- Nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky as 

ohledem na životní prostředí. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Občan v demokratické společnosti 

Žáci jsou připravováni na úspěšný smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život v 

podmínkách demokratické společnosti. Systematicky jsou vzděláváni tak, aby společně s 

kompetencemi potřebnými pro výkon povolání získali širší obecně vzdělanostní přehled. Jsou 

rozvíjeny předpoklady pro celoživotní učení v oblasti výkonu povolání, osobnostního rozvoje i  

občanského života. Je posilována schopnost adaptability na rychle se měnící společnost 

i možnost pracovního uplatnění v oboru formou přednášek, prezentací novinek a perspektivně 

dlouhodobé zaměstnanosti. Vhodnou mírou se upevňuje žákovo sebevědomí, připravenost 

vstupu do samostatného života v demokratické společnosti, schopnost jednat s lidmi a zařadit se 

do pracovního týmu, respektovat různé etnické, náboženské a jiné skupiny lidí, vážit si hodnot, 

které zajišťují jejich materiální potřeby, umět posoudit jaké činy a jednání lidí není v souladu 

s demokratickými pravidly, chránit svou osobní svobodu. 

Člověk a životní prostředí 

Žáci chápou význam přírody a správného chování člověka v přírodě. Chápou závislost člověka 

na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky a odpady, na odpovědnosti člověka 

za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Žáci si uvědomují souvislost různých stavebních 

činností člověka na životní prostředí. Učí se estetickému cítění, že každý výrobek a konstrukce 

musí být v souladu s přírodou. Vzdělávacími a výchovnými prostředky (besedy, exkurze, 

zájmová činnost) jsou žáci vedeni k odpovědnému přístupu k životnímu prostření. Snahou je 

naučit žáky, aby jim nebylo lhostejné prostředí, ve kterém žijí, a to nejen doma ve svém okolí, 

ale i na pracovištích a všude tam, kde se pohybují, svým přístupem životní prostředí pomáhat 

chránit, nakládat s odpady (tříděný odpad, recyklace), šetřit materiály, používat úsporné 

spotřebiče. Orientovat se v otázkách současných globálních a regionálních problémů (klimatické 

změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy), vliv prostředí na zdraví člověka. 
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Člověk a svět práce 

Při práci na smluvních pracovištích se rozvíjejí schopnosti pracovat v kolektivu. Hlavním cílem 

je vybavit žáky znalostmi, které jim pomohou uplatnit se na trhu práce. Vést je k odpovědnému 

rozhodování se na základě již získaných informací, k zodpovědnosti za svůj vlastní život, ve 

kterém má velký význam jejich vzdělání a tím i prosazení se na trhu práce. Žáci budou 

informováni o možnostech uplatnění a zařazení do pracovního procesu, způsobu a možnostech 

získání zaměstnání např. i prostřednictvím poradenských a zprostředkovatelských služeb, aby 

byli schopni využívat informační média, dovedli pracovat a využívat dostupné služby internetu, 

a tím získali větší možnosti na trhu práce. Nedílnou součástí výuky je žákům vysvětlit základní 

aspekty pracovního poměru, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, aspekty 

soukromého podnikání, seznámit je s příslušnými právními předpisy, které souvisí s pracovním 

poměrem (pracovní smlouva, mzda a její složky). Naučit žáky jakým způsobem probíhá jednání 

s potenciálním zaměstnavatelem (přijímací pohovor, výběrové řízení). Připravit je tak, aby se co 

nejlépe uplatnili na trhu práce a v životě. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do jednotlivých ročníků 

Odborný výcvik 

1. ročník 

18 hodin týdně, celkem 576 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena práce, požární prevence 

- seznámení s pracovištěm a organizace 

odborného výcviku, 

- význam předmětu a jeho náplň 

- prevence úrazů 

- základy první pomoci 

- pravidla BOZP 

Žák: 

 

- charakterizuje požadavky na bezpečnost 

práce na pracovišti, 

- uvede příklady rizik provozu v truhlářské 

dílně, 

- dodržuje ustanovení BOZP a PO, 

- při práci postupuje v souladu 

s ustanovením BOZP a PO, 

- poskytne první pomoc při úrazu 

na pracovišti, 

- uvede povinnosti pracovníka v případě 

úrazu na pracovišti, 

- uvede únikové cesty na pracovišti, 

- vyjmenuje základní části předmětu, 

- zná důležitá ustanovení dílenského řádu. 

Základní nářadí a pracovní pomůcky pro 

truhlářské práce 

- BOZP 

- výběr vhodného nástroje, nářadí 

a pomůcek 

- příprava, seřízení a ukládání nástrojů, 

nářadí a pomůcek 

Žák: 

 

- zná zásady pro volbu pracovního místa, 

- umí umístit pracovní místo s ohledem 

na osvětlení přírodní i umělé, 

- dodržuje zásady umístění pomůcek 

na pracovišti, 

- dodržuje pořádek na pracovišti, 

- ukládá nástroje předepsaným způsobem. 

Ruční opracování dřeva 

- BOZP při práci s ručním nářadím 

- požární ochrana 

- výběr a příprava materiálů 

Žák: 

- určí podle vzorků základní druhy 

používaných materiálů, 

- zná pracovní postup ostření nástrojů, 
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- základní druhy používaných materiálů 

- výběr a rozměření materiálů 

- rýsování podle šablon -opracování dřeva 

struhákem, pilníkem a brusným papírem 

- seznámení s jednoduchými výkresy 

- řezání 

- vrtání 

- dlabání 

- hoblování 

- broušení 

- odstraňování vad 

- správně používá metr, posuvné měřidlo 

a další měřidla, 

- osvojí si správné pracovní návyky 

a pracovní postupy, 

- řeže podélně i příčně, 

- vyvrtá požadované otvory, 

- dlabe otvory pro konstrukční spoje, 

- hobluje do roviny, 

- brousí povrch materiálu. 

Konstrukční spoje 

- BOZP 

- účel a podstata konstrukčních spojů 

- rohové spojení rámů, typy spojů: 

- spojení na hřebíky 

- spoje šroubované 

- čepování a přeplátování 

- kolíkový spoj 

- plošné spoje, typy spojů: 

- sdružené čepy 

- ozuby otevřené a polokryté 

- kolíkový spoj 

- souborná práce 

Žák: 

- ovládá problematiku BOZP, 

- zná účel a podstatu konstrukčních spojů, 

- provádí rohové spojení rámů, a různé typy 

spojů, 

- zvolí správný druh spoje na konkrétní 

výrobek 

- provede soubornou práci. 

Manipulace s materiálem 

- BOZP 

- příjem řeziva a ostatních materiálů 

- měření řeziva 

- ukládání řeziva do hrání 

Žák: 

- dodržuje zásady bezpečnosti práce, 

- při manipulaci s materiálem podle 

vlastních možností spočítá množství 

uloženého materiálu, 

- umí materiál správně a bezpečně uložit 

podle nároků, které jednotlivé materiály 

vyžadují, 

- orientuje se v základním sortimentu 

pilařské výroby. 

Montáž menších výrobků a dílců 

- zkušební montáž 

- skupinová montáž 

- konečná montáž 

- základní montážní prostředky 

- speciální montážní prostředky 

Žák: 

- osvojuje si potřebné dovednosti pro 

montáž výrobků u zákazníka, 

- provádí finální úpravu výrobku, 

- zkontroluje kvalitu provedené práce. 

Prohlubování dovedností a návyků Žák: 

- orientuje se v možnostech použití dřeva 

pro stavební účely, 

- vyjmenuje druhy spojů dřeva, 

- používá různé technologické a pracovní 

postupy při opracování dřeva ručním 

a mechanickým nářadím. 
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Odborný výcvik 

2. ročník 

21 hodin týdně, celkem 672 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

- seznámení s plánem druhého ročníku 

- kontrolní práce z učiva prvního ročníku 

- opakované školení bezpečnosti práce 

Žák: 

- prohloubení znalostí 1. ročníku, 

- je seznámen s učivem druhého ročníku, 

- je proškolen z pravidel BOZP, PO 

a hygieny práce. 

Ruční elektrické nářadí (stroje a nástroje) 

- BOZP 

- nácvik práce a pracovních postupů 

s použitím ručních mechanizovaných 

strojů a nástrojů při výrobě a montáži 

- montážní postupy u jednotlivých 

truhlářských výrobků 

Žák: 

- s důrazem na bezpečnost práce se učí 

správně používat základní elektrické 

nástroje (vrtačka, přímočará pila, 

sponkovací pistole atd.), 

- osvojí si základní montážní postupy při 

výrobě a montáži jednotlivých 

truhlářských výrobků, 

- zhotoví jednoduchý výrobek s použitím 

elektrických nástrojů. 

Technologická příprava dřeva 

- BOZP a PO 

- přirozené sušení dřeva 

- umělé sušení dřeva 

- napouštění a impregnace dřeva 

- ohýbání a lisování 

Žák: 

- prezentuje načerpané znalosti při: 

- postupech sušení, 

- aklimatizaci dřeva, 

- ohýbání a lisování dřeva, 

- žák provádí napouštění dřeva 

impregnačními nátěrovými hmotami. 

Lepení dřeva, výroba polotovarů 

a příprava dílců 

- lepení spárovek a eurohranolů 

- úprava dílců fóliemi a lamináty 

- olepování hran 

- tvarování dílců 

Žák: 

- dodržuje zásady BOZP při manipulaci 

se stroji a zařízením, 

- lepí dřevěné dílce, 

- lepí polotvary k dalšímu opracován, 

- upraví dílce i hrany podle požadovaného 

úkolu. 

Povrchová úprava 

- BOZP 

- organizace práce 

- příprava povrchu 

- nanášení nátěrových hmot 

Žák: 

- ošetří povrch materiálu vhodně zvoleným 

způsobem při využití všech načerpaných 

vědomostí, 

- tmelí pomocí jednosložkových 

a dvousložkových tmelů, 

- správně a pečlivě brousí, 

- používá vhodné druhy lazur, 

- ovládá různé způsoby nanášení 

nátěrových hmot. 

Tesařské konstrukce 

- BOZP 

- organizace práce a pracovní postupy 

- postupy při zhotovení tesařských 

konstrukcí 

- nácvik provádění jednotlivých druhů 

tesařských konstrukcí 

Žák: 

- zná základní tesařské spoje, 

- používá odborné termíny, 

- umí zdůvodnit použití profilů řeziva 

s ohledem na zvětšení nosnosti při 

minimální spotřebě řeziva, 

- umí vyrobit jednoduchý i ozdobný plot, 

- umí konstrukci povrchově upravit 
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s ohledem na přírodní podmínky, 

- provádí montáž jednoduchých 

zahradních staveb. 

Prohlubování dovedností a návyků Žák: 

- zná ruční elektrické nářadí, 

- ovládá technologickou přípravu dřeva, 

- umí lepit dřevo, vyrábět polotovary, 

olepovat hrany, 

- dovede provádět povrchovou úpravu, 

- dokáže seřídit a obsluhovat stroje, 

- rozlišuje tesařské spoje a umí je 

provádět. 

Odborný výcvik 

3. ročník 

21 hodin týdně, celkem 672 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Příprava, seřizování a údržba 

dřevoobráběcích strojů s nácvikem 

obsluhy strojů 

- BOZP a PO 

- organizace práce a pracovní postupy 

- příprava strojů a nástrojů 

Žák: 

- charakterizuje požadavky na bezpečnost 

práce, 

- upevňuje a seřizuje nástroje, provádí 

údržbu strojů a nástrojů, 

- při dodržování bezpečnostních 

a protipožárních předpisů získává 

znalosti práce na dřevoobráběcích 

strojích. 

Strojní obrábění dřeva 

- BOZP - PO 

- příprava strojů a zařízení 

- upevňování nástrojů 

- pracovní postupy 

- nácvik obsluhy strojů a zařízení 

- běžná údržba strojů a zařízení 

- hygiena na pracovišti 

- prevence úrazů 

Žák: 

- při dodržování bezpečnostních 

a protipožárních předpisů získává 

znalosti práce na dřevoobráběcích 

strojích, upevňuje a seřizuje nástroje, 

provádí údržbu strojů a nástrojů, 

- charakterizuje požadavky na bezpečnost 

práce, 

- podílí se na obsluze mechanizovaných 

linek, 

- uvede únikové cesty na pracovišti. 

Příprava výroby 

- výpočet spotřeby materiálu 

- ocenění práce 

- stanovení ceny výrobku 

Žák: 

- umí spočítat spotřebu materiálu na 

konkrétní výrobek, 

- dovede svou práci ocenit finančně, 

- umí spočítat cenu výrobku. 

Výroba nábytku 

- BOZP 

- typové postupy výroby při výrobě 

nábytku 

- práce s výkresy 

- zásady volby materiálu 

- nácvik zhotovení skříňového nábytku 

Žák: 

- zná bezpečnostní předpisy pro výrobu 

nábytku, 

- umí si zvolit správný materiál na výrobu 

určeného druhu nábytku, 

- dovede vyrobit jednoduchý nábytek, 

- zná technologické postupy prací a při 

práci se jimi řídí, 
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- pracuje ve skupině. 

Zhotovení oken a dveří 

- BOZP 

- zhotovení jednoduchého okna 

- zhotovení palubkových dveří 

- zhotovení rámových dveří 

- zhotovení zárubní 

- okování dveří a oken 

Žák: 

- provádí výrobu stavebně truhlářských 

prvků, 

- umí správně zvolit materiál, 

- provádí výrobu stavebně truhlářských 

prvků, 

- opracovává materiál strojně i ručně, 

- vyrábí konstrukční spoje, 

- zdokonaluje se v dovednostech, 

- prohlubuje si praktické dovednosti. 

Stavebně truhlářské prvky 

- BOZP 

- organizace práce 

- osazování dřevěných podlah 

- osazování krytů radiátorů 

- osazování obložení stěn 

- zhotovení dělících stěn příček 

- osazování parapetů 

- osazování příček 

- montáž vestavěných skříní 

- osazování oken a dveří 

- lištování 

Žák: 

- provádí výrobu stavebně truhlářských 

prvků na základě projektové 

dokumentace, 

- umí správně zvolit materiál, 

- opracovává materiál strojně i ručně, 

- vyrábí konstrukční spoje, 

- sesazuje výrobky, 

- provádí povrchovou úpravu výrobku, 

- osazuje kování do výrobků, 

- výrobky osadí do připravených 

stavebních otvorů na stavbě, 

- pracuje v týmu, 

- prohlubuje si praktické vědomosti. 

Opravy, úpravy a renovace truhlářských 

výrobků 

- opravy sedacího nábytku 

- opravy stolového nábytku 

- renovace starých nátěrů 

Žák: 

- opravuje viditelné vady truhlářských 

výrobků, 

- upravuje nábytek podle požadovaných 

změn zákazníka, 

- zrenovuje starý nátěr. 

Tesařské konstrukce 

- BOZP 

- organizace práce a pracovní postupy 

- postupy při zhotovení tesařských 

konstrukcí 

- nácvik provádění jednotlivých druhů 

tesařských konstrukcí 

Žák: 

- zná základní tesařské spoje, 

- používá odborné termíny, 

- umí zdůvodnit použití profilů řeziva 

s ohledem na zvětšení nosnosti při 

minimální spotřebě řeziva, 

- umí vyrobit jednoduchý i ozdobný plot, 

- umí konstrukci povrchově upravit 

s ohledem na přírodní podmínky, 

- provádí montáž jednoduchých 

zahradních staveb. 

Závěrečný projekt 

- Výběr materiálu 

- Opracování materiálu 

- Výroba spojů 

- Povrchová úprava 

Žák: 

- vyrobí jednoduchý výrobek na základě 

vlastnoručně vypracované dokumentace. 

Příprava na závěrečné zkoušky Žák: 

- prohlubuje si dovednosti a návyky, 

- připravuje se na závěrečnou zkoušku. 

  



Střední škola technická, Most, příspěvková organizace ŠVP: Truhlářské práce 

112 

 

  



Střední škola technická, Most, příspěvková organizace ŠVP: Truhlářské práce 

113 

PODMÍNKY REALIZACE ŠVP 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01 Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Materiální podmínky 

Teoretická výuka ve škole je organizována bez systému tzv. kmenových učeben pro jednotlivé 

třídy. Žáci docházejí na jednotlivé předměty do specializovaných učeben, které umožňují výuku 

jednotlivých předmětů dle učebního plánu. Všechny učebny jsou vybaveny odpovídajícím 

nábytkem, přístroji, materiály a pomůckami potřebnými pro realizaci vzdělávacího programu. 

V oblasti výpočetní techniky jsou splněny všechny požadavky pro výuku základních 

kancelářských programů, databázových a grafických systémů. 

Vybavení a počet učeben odpovídá kapacitě vzdělávacího oboru a umožňuje individualizaci 

výuky a organizaci praktických cvičení za dodržení všech zásad BOZP. 

Pro tělovýchovné aktivity je využívána sportovní hala se dvěma sály, venkovní víceúčelová 

hřiště a lehkoatletický areál. 

Škola má dostatečné prostory k uložení nářadí, materiálu, učebních a jiných pomůcek. 

Pro přípravnou práci učitelů slouží kabinety a sborovny, vybavené odpovídajícím úložným 

nábytkem a výpočetní technikou. 

Stravování je zabezpečováno ve školní jídelně. Hygienická zařízení školy odpovídají celkové 

kapacitě (počtu žáků a zaměstnanců školy) a jsou v souladu se všemi platnými právními 

předpisy. 

V areálu školy je pro žáky zajištěno ubytování v domově mládeže s možností celodenního 

stravování ve školní jídelně. Žáci ubytovaní na domově mládeže mají možnost využít studovnu. 

Areál domova mládeže je součástí areálu školy. 

Volný čas mohou žáci trávit ve sportovní hale, která je jim denně přístupná v doprovodu 

vychovatelů nebo vedoucího zájmové činnosti. 

2. Personální podmínky 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků, kteří realizují školní vzdělávací 

program, a plnění dalších kvalifikačních předpokladů nutných k výkonu složitějších, 

odpovědnějších a náročnějších pedagogických činností a náročnějších řídících činností odpovídá 

požadavkům zákona č. 563/2004 Sb. Pedagogičtí pracovníci jsou absolventy pedagogických 

fakult s příslušnou předmětovou aprobací (všeobecně vzdělávací předměty) nebo absolventy 

technických vysokých škol s doplněným pedagogickým vzděláním. 

Učitelé odborného výcviku jsou vyučeni v příslušném oboru, mají střední vzdělání s maturitní 

zkouškou doplněné pedagogickým vzděláním. 

Pedagogičtí pracovníci se, dle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávají 

v oblasti využívání moderních metod výuky a v oblasti svého odborného zaměření. 

Ve škole pracují výchovní poradci, speciální pedagog a koordinátor prevence sociálně-

patologických jevů. 
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3. Organizační podmínky 

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá v režimu čtyři dny teoretické 

výuky a šest dní odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. 

Výuka vzdělávacího programu splňuje požadavky školské legislativy na organizaci a průběh 

středního vzdělávání, a to ve vazbě na denní formu vzdělávání v teoretickém vyučování, 

v praktickém vyučování (odborný výcvik) a ve výchově mimo vyučování. 

Odborný výcvik je zabezpečován na základě smluvního vztahu, na pracovištích právnických 

nebo fyzických osob odpovídajících zaměření oboru a v dílnách SŠT. K dispozici je také kvalitní 

provozní a technické zázemí. 

Výuka odborných předmětů zprostředkovává nejdůležitější znalosti a dovednosti související 

s uplatněním žáků ve světě práce a vybavení žáků kompetencemi, které jim pomohou 

při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci. 

Ve výuce výpočetní techniky a dalších předmětů jsou rozvíjeny kompetence žáků efektivně 

využívat prostředky informačních a komunikačních technologií při vzdělávání i v osobním 

a pracovním životě v souladu se státní informační politikou ve vzdělávání. 

Žáci oboru se mohou zúčastňovat soutěží vyhlašovaných a financovaných v resortu školství, 

které navazují na výuku ve škole. 

4. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech 

Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického 

i praktického vyučování. Vychází z požadavku platných právních předpisů – zákonů, vyhlášek, 

technických norem i předpisů ES pro danou oblast. Prostory, ve kterých je prováděna výuka, 

musí odpovídat platné legislativě. Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci 

všech rizik spojených zejména s odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně 

seznámeni. Rizika, která nejdou eliminovat, jsou částečně řešena osobními ochrannými 

prostředky, které žáci dostávají bezplatně na základě Směrnice ředitele a jejichž používání se 

důsledně kontroluje. Je zabezpečován odborný dohled nebo přímý dozor při praktickém 

vyučování. 

Objekty, technická a ochranná zařízení jsou udržována v nezávadném stavu a je dodržována 

jejich pravidelná údržba, technická kontrola a revize. 

Pracovní prostředí je vylepšováno podle požadavků hygienických předpisů a označení 

nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor je v souladu s příslušnými normami. 

Jsou vytvářeny a dodržovány zvláštní pracovní podmínky mladistvých, které stanovují právní 

předpisy ke zvýšení ochrany jejich zdraví. 

Žáci jsou prokazatelně upozorňováni nebo podrobně instruováni o možném ohrožení zdraví 

a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním 

(zejména při praktické výuce v rámci odborného výcviku). Jsou seznámeni se školním řádem, 

zásadami bezpečného chování, případně s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění 

BOZP a požární ochrany souvisejících s vykonávanou činností. 
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SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

Název ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 33-56-E/01 Truhlářská a čalouněná výroba 

Délka a forma studia: 3 roky; denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

Sociálními partnery při výuce vzdělávacího oboru jsou rodiče žáků (zastoupeni školskou radou), 

místní samospráva, základní a střední školy v regionu a na poli odborného vzdělávání především 

odborně zaměřené firmy a společnosti, které pomáhají zajišťovat odborný výcvik žáků, odborné 

vzdělávací semináře a exkurze. 

Našimi nejvýznamnějšími partnery jsou statutární město Most a Úřad práce v Mostě. Škola úzce 

spolupracuje s Úřadem práce, který pořádá tematické přednášky pro žáky končících ročníků 

a poskytuje informace o zaměstnanosti v regionu a požadavcích trhu práce. Poradí žákům, jak 

se připravit na přijímací pohovor nebo konkurz, jaké doklady budou potřebovat a další důležité 

informace ze světa práce. 

Dalším partnerem školy je Hospodářská komora Most. Ta uděluje nejlepším studentům „Dobrý 

list komory“. Tento certifikát je pro zaměstnavatele zárukou kvality absolventa. 


